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ตารางการอบรม
หัวขอการบรรยาย

เวลา

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคา

30 นาที

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

10 นาที

การดอยคา

45 นาที

การบัญชีปองกันความเสี่ยง

10 นาที

การเปดเผยขอมูลที่สําคัญ

15 นาที

สิ่งที่ PwC ใหความสําคัญ

10 นาที
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สวนที่ 1
บทนํา

ผูบรรยายวันนี้
ชยาธร ฉันทเรืองวณิชย
ผูจัดการ
คุณชยาธร เปนผูมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในธุรกิจการเงินการธนาคาร และมี
ประสบการณการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และ
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 มาใช จะเปนผูบรรยายในวันนี้
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ในขณะนี้ทางสภาวิชาชีพบัญชีแหงประเทศไทย (“FAP”)ได
ประกาศรางมาตรฐานฉบับที่ 9 แลวในป พ.ศ. 2559 และจะมีผล
บังคับใชในป พ.ศ. 2562 สวนมาตรฐานฉบับที่ 17 ทางสภา
วิชาชีพกําลังอยูระหวางการแปลรางมาตรฐานเพื่อประกาศใช
และคาดวาจะมีผลบังคับใชในป พ.ศ. 2565
ความแตกตางในปมีผลบังคับใชของทั้งสองมาตรฐานจะทําให
เกิดปญหาในทางปฏิบัติ นั้นคือ IFRS 9 และ IFRS 17 มีความ
เชื่อมโยงกันในการกําหนดโมเดลทางธุรกิจ (business model)
เพื่อการแบงประเภทและการวัดมูลคาตาม IFRS 9 และการจัด
กลุมสัญญาประกันภัยตาม IFRS 17 เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการบัญชี (accounting mismatch) รวมทั้ง ขอปฏิบัติ
สําหรับเงินลงทุนสําหรับผลิตภัณฑกลุมยูนิตลิงคและกลุมที่มี
ลักษณะรับผลประโยชนตามดุลยพินิจ (participating
products) ที่จะมีการยกเวนขอปฏิบัติบางขอใน IFRS 9
ดังนั้นการที่บริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัยไมพิจารณา
มาตรฐานบัญชีสองฉบับนี้ควบคูกันไปนั้น อาจทําใหเกิดผล
เสียหายในแงการเลือกนโยบายบัญชีที่ไมเหมาะสมและการตาม
ปรับแกระบบปฏิบัติการเพื่อรองรับ การปฏิบัติตาม IFRS 9 และ
IFRS 17 พรอมๆกัน
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สัญญาประกันภัย

เครื องมือทางการเงิน

TAS 105 + TFRS 4

มาตรฐานการบัญชีของไทยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให
สอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีของสากลที่เปลี่ยนแปลงไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะกระทบตอธุรกิจประกันภัย
ไดแก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางเงิน ฉบับที่
17 เรื่อง สัญญาประกันภัย

มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที 17

มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที 9

ปี พ.ศ. 2559
FAP ประกาศร่ างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที 9 เครื องมือทางการเงิน

ปี พ.ศ. 256?

FAP มีแผนทีจะออกแนว
ปฏิบัติของเครื องมือทางการเงิน
เพือธุรกิจประกันภัย

ปี พ.ศ. 2562

TFRS 9 มีผลบังคับใช้ และ
TAS 105 จะถูกยกเลิก

?

แนวปฏิบตั ิเครื องมือทางการเงินเฉพาะธุรกิจ
ประกันภัย +
TFRS 4

แผนการพัฒนาของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และ 17

ปี พ.ศ. 2565
TFRS 9 มีผลบังคับใช้พร้อมกับ TFRS 17
สําหรับธุรกิจประกันภัย (คาดการณ์ในเบืองต้น)

?

P

ปี พ.ศ. 2560
พวกเราอยู่ทีนี

IASB ประกาศมาตรฐาน
IFRS 17 สัญญาประกันภัย
ปี พ.ศ. 256?

?

TFRS 4 อาจจะมีการเพิมเติมทางเลือก
ของ deferral หรื อ overlay ใน
การปฏิ บัติ TFRS 9 กับ TFRS 4/
TFRS 17
?

?

ปี พ.ศ. 2561
FAP คาดว่ าจะแปลร่ าง
มาตรฐาน TFRS 17 แล้ วเสร็ จ
ภายใน 1 ปี
ปี พ.ศ. 2563
บริ ษทั ประกันต้ องเริ มเก็บข้ อมูลเพือทํา
การทําข้ อมูลเปรี ยบเทียบและ
การปรั บปรุ งยอดยกมา
?

ปี พ.ศ. 2565

TFRS 17 มีผลบังคับใช้
(คาดการณ์ในเบืองต้น)
5
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แผนงานการนํามาปฏิบต
ั ใิ ชของบริษท
ั ประกันภัย
ระดับสากล
(IFRS9)

ประกาศมาตรฐาน ใช overlay or deferral option
(2557)
จนกวา IFRS 17 จะนํามาปฏิบัติใช

ระดับสากล
(IFRS17)

ขอมูลทางการเงินที่
บริษัทตองเตรียมพรอม

วันที่มีผลบังคับใช
(ตนป 2564)

ประกาศมาตรฐาน
(2560)

สําหรับ
ประเทศไทย

ปปฏิทิน

วันที่มีผลบังคับใช
(ตนป 2561)

คาดวาจะมีผลบังคับใชพรอมกับ TFRS 17
(แนวทางการปฏิบัติสําหรับธุรกิจประกันภัยในระยะเวลาที่ TFRS 17 ยังไมมีผลบังคับใช)
2559

2560

2561

2562

2563

• อยูในระหวาง
การพิจารณา
2564

การเก็บขอมูลสําหรับ ยอดคงเหลือยกมา ตัวเลขเปรียบเทียบ ตัวเลขเปรียบเทียบ การรายงานทางการเงิน การรายงานทางการเงิน
สําหรับไตรมาส
สําหรับป
สําหรับไตรมาสครั้งแรก
สําหรับปครั้งแรก
การเปลี่ยนแปลง
(Q4 2562)
(Q1 2563)
(Q4 2563)
(Q1 2564)
(Q4 2564)
การศึกษาและประเมินผลกระทบ
• การศึกษาความรูเกี่ยวกับ
มาตรฐาน
• การตีความมาตรฐานที่เกี่ยวของ
กับแตละบริษัท
• ประเด็นสําคัญตางๆ
• ผลกระทบตอระบบ รายงานทาง
การเงิน และการดําเนินธุรกิจ
• แผนการนํามาปฏิบัติใช
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การนํามาปฏิบัติใช
• การเปลี่ยนแปลงตอโครงสรางขอมูล
• การเปลีย
่ นแปลงตอระบบบัญชี
• การเปลีย
่ นแปลงตอแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรประกันภัย
• ทฤษฎีทางบัญชี
• การวางผังบัญชีและการเปดเผยขอมูล

การทดลองใช

การนํามาใชจริง

• การเตรียมขอมูล
เปรียบเทียบ

• การเตรียม
รายงานทาง
การเงิน
• การสื่อสารตอผูมี
สวนไดเสีย
• ผลกระทบ
ทางดานกลยุทธ
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สรุปภาพรวมการเปลีย
่ นแปลงของมาตรฐานรายงานทางการเงินเกีย
่ วกับ
เครือ
่ งมือทางการเงิน (High-level summary of changes)
TAS 105

TFRS 9

การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
- กําหนดตามนโยบายบัญชีของบริ ษทั

การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
รู ปแบบการดําเนินธุรกิจ
การทดสอบเงินต้นและดอกเบียตามจํานวนคงค้าง
สิ ทธิในการวัดมูลค่ายุติธรรม

-

การด้ อยค่ า

การด้ อยค่ า

- ผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึน
- การจัดประเภทของระดับการด้อยค่า

- ผลขาดทุนทีเกิดขึนแล้ว
รายได้ ดอกเบีย
- ตามอัตราดอกเบียในสัญญา
การบัญชีป้องกันความเสี ยง
- ไม่มี
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-

รายได้ ดอกเบีย
- ตามอัตราดอกเบียทีแท้จริ ง
รับรู ้บนมูลค่าสุ ทธิเมือมีการด้อยค่าในระดับ3

การบัญชีป้องกันความเสี ยง
- มี
7

ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการนํามาตรฐานใหมมาใชจะแตกตาง
กันสําหรับแตละบริษัท โดยขึ้นอยูกับความหลากหลายของเครื่องมือทางการเงิน
และนโยบายที่เกี่ยวของ รวมถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับตัวเลือกในการ
นํามาใชของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย

ผลกระทบทีค
่ าดวาจะเกิดตองบการเงินของบริษท
ั ประกันวินาศภัย
งบแสดงฐานะทางการเงิน - สินทรัพย
รายการบนงบ
การเงิน

ในขอบเขต
ของ IFRS 9

ผลกระทบ
ตอกําไร
ขาดทุน

ผลกระทบทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ตอธุรกิจ

เงินลงทุนในตรา
สารหนี้

P

- การจัดทํา Business model
- การทดสอบ SPPI
- การคํานวณมูลคายุติธรรม

เงินลงทุนในตรา
สารทุน

P

- วัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน (FVTPL) หรือ
ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)
- การคํานวณมูลคายุติธรรม
- ไมจําเปนตองทดสอบการดอยคา

สินทรัพย
ประกันภัยตอ/ เบี้ย
ประกันภัยคางรับ

O

เงินใหกูยืม

P

- ไมอยูในขอบเขตของ IFRS 9
- การจัดทํา Business model
- การทดสอบ SPPI
- การคํานวณมูลคายุติธรรม
- การดอยคาและการประเมินผลขาดทุนทางเครดิต
- ขอมูลที่มีการคาดการณไปในอนาคต (Forwardlooking information)

ตราสารอนุพันธ

P

- ไมอนุญาตใหใชเกณฑคงคาง
- การคํานวณมูลคายุติธรรม
- การบัญชีปองกันความเสี่ยง (หากเลือกใช)

สินทรัพยอื่น

P

- การดอยคาและการประเมินผลขาดทุนทางเครดิต
- ขอมูลที่มีการคาดการณไปในอนาคต (Forwardlooking information)
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ผลกระทบที่คาดวาจาก
IFRS 9 ที่สําคัญตอธุรกิจ
ประกันภัย ไดแก การจัด
ประเภทและการวัดมูลคา
และผลขาดทุนทางเครดิต
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น
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ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการนํามาตรฐานใหมมาใชจะแตกตาง
กันสําหรับแตละบริษัท โดยขึ้นอยูกับความหลากหลายของเครื่องมือทางการเงิน
และนโยบายที่เกี่ยวของ รวมถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับตัวเลือกในการ
นํามาใชของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย

ผลกระทบทีค
่ าดวาจะเกิดตองบการเงินของบริษท
ั ประกันวินาศภัย
งบกําไรขาดทุน
รายการบนงบ
การเงิน

ในขอบเขต
ของ IFRS 9

รายไดจากการ
ลงทุนสุทธิ

P

กําไรจากเงิน
ลงทุน

P

กําไร (ขาดทุน)
จากการปรับ
มูลคายุติธรรม
และขาดทุนจาก
การดอยคา

P

ผลกระทบ
ตอกําไร
ขาดทุน

ผลกระทบทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ตอธุรกิจ

- อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
- การคํานวณมูลคายุติธรรม

- การคํานวณมูลคายุติธรรม
- ผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของความ
นาเชื่อถือดานเครดิตของเงิน
ลงทุนในตราสารหนี้มี
ผลกระทบตอการคํานวณ
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
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ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการนํามาตรฐานใหมมาใชจะแตกตาง
กันสําหรับแตละบริษัท โดยขึ้นอยูกับความหลากหลายของเครื่องมือทางการเงิน
และนโยบายที่เกี่ยวของ รวมถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับตัวเลือกในการ
นํามาใชของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย

ผลกระทบทีค
่ าดวาจะเกิดตองบการเงินของบริษท
ั ประกันวินาศภัย
งบกําไรขาดทุน - กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการบนงบ
การเงิน

ในขอบเขต
ของ IFRS 9

การเปลี่ยนแปลง
ในมูลคายุติธรรม
สุทธิของเงิน
ลงทุนเผื่อขาย

P

กําไร (ขาดทุน)
จากการประมาณ
การตามหลัก
คณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับ
โครงการ
ผลประโยชน
พนักงาน

O
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ผลกระทบ
ตอกําไร
ขาดทุน

ผลกระทบทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ตอธุรกิจ

- เปลี่ยนเปนเงินลงทุนที่ถูกวัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- การจัดประเภทและการวัดมูลคา
- การคํานวณมูลคายุติธรรม
- กําไรขาดทุนที่ยังไมรับรูของมูลคายุติธรรม
ของตราสารหนี้จะถูกจัดประเภทรายการใหม
เขาไปไวในกําไรขาดทุนเมื่อขาย
- กําไรขาดทุนที่ยังไมรับรูของมูลคายุติธรรม
ของตราสารทุนจะไมถูกจัดประเภทรายการใหม
เขาไปไวในกําไรขาดทุนเมื่อขาย

- ไมอยูในขอบเขตของ IFRS 9

บริษัทควรใหความสําคัญตอ
การพิจารณาการจัดประเภท
ของเงินลงทุนในตราสารทุน
อยางระมัดระวัง
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สวนที่ 2
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคา

1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา

1. การจัดประเภทรายการและวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน

TAS 105

IAS 39

เงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด

Held to Maturity

TFRS 9

Amortised cost

เงินลงทุนเผื่อขาย

Available for Sale

เงินลงทุนเพือ
่ คา

Fair value through PL

OCI
Fair
Value*

เงินลงทุนทั่วไป

Loan and receivables

PL

* Derivatives need to be fair value through profit and loss.

IFRS 9 – Financial instruments
PwC
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1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา

หลักการในการพิจารณาวาเปนหนี้สน
ิ ทางการเงินหรือตราสารทุน

สิทธิอยางไมมีเงื่อนไขที่จะหลีกเลี่ยงการ

การชําระดวยตราสารทุน

สงมอบเงินสดหรือสินทรัพยทางการเงิน

ที่กิจการเปนผูออก

IAS 32

เครื่องมือทางการเงินที่ใหสิทธิขายคืน

IFRS 9 – Financial instruments
PwC

ประมาณการจายชําระที่อาจเกิดขึ้น
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1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา

สรุปการจัดประเภทและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน
ตราสารหนี้
รูปแบบการดําเนินธุรกิจ
(Business model)

ถือไวเพื่อรับกระแสเงินสด
ตามสัญญา
“Hold to collect"?

ใช
SPPI

SPPI = กระแสเงินสดตามสัญญา
ไดมาจากเงินตนและดอกเบี้ยเทานั้น
FVOCI = มูลคายุติธรรมผานกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
FVPL = มูลคายุติธรรมผานกําไร
ขาดทุน

ถือไวเพื่อรับกระแสเงินสด
ตามสัญญาและเพื่อขาย
"Hold & Sell"?

ราคาทุนตัดจําหนาย

ใช

มีความตั้งใจที่จะซื้อขาย

ไม
ใช

ไม
ใช

ใช

ใชสิทธิในการวัดมูลคายุติธรรม (Fair value option) หรือไม

ไมใช

ไม
ใช

ตราสารทุน

ใช

กระแสเงินสดตามสัญญาไดมาจากเงินตนและดอกเบี้ยเทานั้น
(เปนไปตามเกณฑของ SPPI หรือไม)

ใช
ทางเลือกของการวัดมูลคา
ยุติธรรม

ไม
ใช

อนุพันธ

ไม
ใช

ใช

ใช

ไมใช
FVOCI
(สามารถกลับมารับรูใน
กําไรหรือขาดทุนใน
อนาคต)

ใชสิทธิในการวัดมูลคายุติธรรม
ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

FVTPL

FVOCI
(ไมนํากลับมารับรูในกําไร
หรือขาดทุนอีกในอนาคต)

รูปแบบการดําเนินธุรกิจของกิจการ IFRS 9 – รูปแบบการดําเนินธุรกิจของกิจการหมายถึงวิธีการที่กิจการจัดการสินทรัพยทางการเงินเพื่อที่จะกอใหเกิด
กระแสเงินสด รูปแบบการดําเนินธุรกิจจะสามารถระบุไดวากระแสเงินสดของบริษัทเกิดจากกระแสเงินสดตามสัญญาหรือการขายสินทรัพยทางการเงิน หรือ
ทั้งสองอยาง
ผูมีหนาทีร่ บ
ั ผิดชอบ – รูปแบบการดําเนินธุรกิจถูกกําหนดโดยบุคลากรระดับผูบริหารคนสําคัญซึ่งหมายถึงกลุมบุคคลที่มีสิทธิและหนาที่ในการวางแผน กํากับ
และควบคุมกิจกรรมขององคกรที่เกี่ยวของทั้งโดยตรงและทางออม รวมถึงกรรมการขององคกร

IFRS 9 – Financial instruments
PwC
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1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา

วิธีการลงบัญชีของ Amortised cost (ตราสารหนี)้
การรับรูร ายการเริม
่ แรก
เดบิต เงินลงทุนในหุนกู

100

ลานบาท

10

ลานบาท

110

ลานบาท

สวนเกินมูลคาหุนกู
เครดิต เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
การรับรูร ายการในภายหลัง
เดบิต รายไดดอกเบี้ย
เครดิต สวนเกินมูลคาหุนกู

1

ลานบาท
1

ลานบาท

100

ลานบาท

เมื่อเงินลงทุนครบกําหนด 100 ลานบาท
เดบิต เงินสด
เครดิต เงินลงทุนในหุนกู

IFRS 9 – Financial instruments
PwC

100

ลานบาท
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1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา

วิธีการลงบัญชีของ FVOCI (ตราสารหนี้)
การรับรูร ายการเริม
่ แรก
เดบิต เงินลงทุนในหุนกู

100

ลานบาท

10

ลานบาท

110

ลานบาท

สวนเกินมูลคาหุนกู
เครดิต เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

การรับรูร ายการในภายหลัง (กําหนดใหหน
ุ กูม
 ม
ี ล
ู คายุติธรรม 115 ลานบาท)
เดบิต รายไดดอกเบี้ย

1

เครดิต สวนเกินมูลคาหุนกู
เดบิต สวนเกินจากการวัดมูลคายุติธรรม – หุนกู
เครดิต กําไรที่ยังไมรับรูจากการวัดมูลคายุติธรรม (OCI)

IFRS 9 – Financial instruments
PwC

ลานบาท
1

6

ลานบาท
ลานบาท

6

ลานบาท
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1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา

วิธีการลงบัญชีของ FVOCI (ตราสารหนี้) (ตอ)
การขาย (กําหนดใหขายหุน
 กูที่ 120 ลานบาท)
เดบิต เงินสด

120

ลานบาท

6

ลานบาท

100

ลานบาท

สวนเกินมูลคาหุนกู

9

ลานบาท

สวนเกินจากการวัดมูลคายุติธรรม – หุนกู

6

ลานบาท

กําไรจากการขายหุนกู (กําไรขาดทุน)

11

ลานบาท

กําไรที่ยังไมรับรูจากการวัดมูลคายุติธรรม (OCI)
เครดิต เงินลงทุนในหุนกู

IFRS 9 – Financial instruments
PwC
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1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา

วิธีการลงบัญชีของ FVTPL (ตราสารหนี)้
การรับรูร ายการเริม
่ แรก
เดบิต เงินลงทุนในหุนกู

100

ลานบาท

10

ลานบาท

110

ลานบาท

สวนเกินมูลคาหุนกู
เครดิต เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

การรับรูร ายการในภายหลัง (กําหนดใหหน
ุ กูม
 ม
ี ล
ู คายุติธรรม 115 ลานบาท)
เดบิต สวนเกินจากการวัดมูลคายุติธรรม – หุนกู
เครดิต กําไรที่ยังไมรับรูจากการวัดมูลคายุติธรรม (กําไรขาดทุน)

5

ลานบาท
5

ลานบาท

120

ลานบาท

5

ลานบาท

การขาย (กําหนดใหขายหุน
 กูที่ 120 ลานบาท)
เดบิต เงินสด
กําไรที่ยังไมรับรูจากการวัดมูลคายุติธรรม (กําไรขาดทุน)
เครดิต เงินลงทุนในหุนกู
สวนเกินมูลคาหุนกู
สวนเกินจากการวัดมูลคายุติธรรม – หุนกู
กําไรจากการขายหุนกู (กําไรขาดทุน)

IFRS 9 – Financial instruments
PwC

100

ลานบาท

10

ลานบาท

5

ลานบาท

10

ลานบาท
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1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา

วิธีการลงบัญชีของ FVOCI (ตราสารทุน)
การรับรูร ายการเริม
่ แรก
เดบิต เงินลงทุนในหุน

100

เครดิต เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

100

ลานบาท
ลานบาท

การรับรูร ายการในภายหลัง (กําหนดใหหน
ุ มีมล
ู คายุติธรรม 115 ลานบาท)
เดบิต สวนเกินจากการวัดมูลคายุติธรรม – หุน
เครดิต กําไรที่ยังไมรับรูจากการวัดมูลคายุติธรรม (OCI)

15

ลานบาท

15

ลานบาท

120

ลานบาท

15

ลานบาท

100

ลานบาท

สวนเกินจากการวัดมูลคายุติธรรม – หุน

15

ลานบาท

กําไรจากการขายหุน (สวนของผูถือหุน)

20

ลานบาท

การขาย (กําหนดใหขายหุน
 ที่ 120 ลานบาท)
เดบิต เงินสด
กําไรที่ยังไมรับรูจากการวัดมูลคายุติธรรม (OCI)
เครดิต เงินลงทุนในหุน

IFRS 9 – Financial instruments
PwC
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1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา

วิธีการลงบัญชีของ FVTPL (ตราสารทุน)
การรับรูร ายการเริม
่ แรก
เดบิต เงินลงทุนในหุน

100

เครดิต เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

100

ลานบาท
ลานบาท

การรับรูร ายการในภายหลัง (กําหนดใหหน
ุ มีมล
ู คายุติธรรม 115 ลานบาท)
เดบิต สวนเกินจากการวัดมูลคายุติธรรม – หุน
เครดิต กําไรที่ยังไมรับรูจากการวัดมูลคายุติธรรม (กําไรขาดทุน)

15

ลานบาท

15

ลานบาท

120

ลานบาท

15

ลานบาท

100

ลานบาท

สวนเกินจากการวัดมูลคายุติธรรม – หุน

15

ลานบาท

กําไรจากการขายหุน (กําไรขาดทุน)

10

ลานบาท

การขาย (กําหนดใหขายหุน
 ที่ 120 ลานบาท)
เดบิต เงินสด
กําไรที่ยังไมรับรูจากการวัดมูลคายุติธรรม (กําไรขาดทุน)
เครดิต เงินลงทุนในหุน

IFRS 9 – Financial instruments
PwC
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1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา

การประเมินรูปแบบการดําเนินธุรกิจขอบงชี้

วัตถุประสงคของ
ถือครองสินทรัพย
ทางการเงินตามที่
ไดประเมินโดย
ผูบริหาร

ระดับและเหตุผล
สําหรับการขาย
สินทรัพยทาง
การเงิน

ดัชนีชี้วัดผลงาน
ของผูจัดการ

IFRS 9 – Financial instruments
PwC

วิธีการที่ใชในการ
ประเมินและ
รายงานผลการ
ดําเนินงานของ
สินทรัพยทาง
การเงิน

ขอจํากัดของการ
จําหนาย สินทรัพย
ทางการเงิน
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1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา

การทดสอบ SPPI
หลักการของเงินตนและดอกเบี้ย
เงื่อนไขสัญญา ซึ่งทําใหเกิดการจายชําระของ

เงินตน

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน ณ การรับรูเมื่อ
เริ่มแรก

จํานวนเงินตนอาจเปลี่ยนแปลงตามอายุของสินทรัพยทาง
การเงิน (เชน การชําระคืน)

IFRS 9 – Financial instruments
PwC

ดอกเบี้ย

เปนผลตอบแทนที่สะทอน
(i)
มูลคาตามเวลา (Time value of money)
(ii)
ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit risk)

เปนผลตอบแทนที่สะทอนถึงความเสี่ยงจากการใหกูยืมทั่วไป
(เชน ความเสี่ยงจากสภาพคลอง) และตนทุนทางตรง (เชน
คาบริการ หรือตนทุนการบริหารจัดการ) และอัตราผลกําไร
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1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา

เกณฑในการประเมิน SPPI (กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นตามสัญญาจากสินทรัพยทางการเงินในวันที่
กําหนดไวเปนการรับชําระเงินตนและดอกเบี้ยจากจํานวนเงินตนคงคางเทานั้น)

สกุลเงิน

ตราสารที่อางอิงตาม

การปรับมูลคาทางการเงิน

สัญญา

(Leverage)

เครื่องมือทางการเงินที่
ผูใหกูไมมีสิทธิไลเบี้ย

การชําระกอนกําหนด

(Non-recourse

(Prepayment)

instrument)

เงื่อนไขในสัญญามีการ
เปลี่ยนแปลงระยะเวลา
หรือจํานวนเงินของ

สิทธิเลือกขยายเวลา

กระแสเงินสดตามสัญญา
IFRS 9 – Financial instruments
PwC
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1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา

การทดสอบ SPPI
ผลิตภัณฑที่ตองนํามาพิจารณา SPPI
ตัวอยางของกระแสเงินสดตามสัญญา ซึ่งไมขึ้นอยูเงินตนและดอกเบี้ยเทานั้น (“SPPI”):
•

หุนกูที่จํานวนดอกเบี้ยแปรผกผันกับอัตราดอกเบี้ยตามตลาด (inverse floaters)

•

สินทรัพยที่ผลตอบแทนเชื่อมโยงกับ equity index

•

การยืดเวลาการชําระดอกเบี้ยเมื่อดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นไมถูกคงคางอยูในจํานวนที่รอตัดบัญชี

•

เงินกูยืมอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่ง ณ ทุกๆ reset date ผูกูยืมสามารถเลือกชําระดวยอัตรา 1-month LIBOR
สําหรับชวงสามเดือน และอัตรา 1-month LIBOR จะไมถูกปรับอัตรา ในแตละเดือน

•

หุนกูแปลงสภาพ (จากมุมมองของผูถือหุนกู)
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การจัดประเภทและการรับรูร ายการ เครือ
่ งมือทางการเงินแบบ
ผสม
ขอกําหนดตาม IAS 39

อนุพันธแฝงเขาเงือ
่ นไขทัง้ 3 ขอตอไปนี:้
(i)

ที่ไมมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับสัญญาหลัก

ภายใต IFRS9 กิจการไมสามารถแยกบันทึก
รายการอนุพันธแฝงออกจากสัญญาหลักสําหรับ
สินทรัพยทางการเงินที่อยูในขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
สินทรัพยทางการเงินที่เปนเครื่องมือทางการเงิน
แบบผสมจะถูกพิจารณาในการจัดประเภทและ
วัดมูลคาโดยพิจารณาในภาพรวมทั้งสัญญา

(ii) เครื่องมือทางการเงินที่แยกได ลักษณะตรงตาม นิยาม
ของตราสารอนุพันธ
(iii) เครื่องมือทางการเงินแบบผสมไมไดมก
ี ารวัดมูลคาโดย
วิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน (FVTPL)
ใช

ไม

บันทึก อนุพันธแฝง
แยกออกจากสัญญาหลัก

ไมบน
ั ทึก อนุพันธแฝง
แยกออกจากสัญญาหลัก

IFRS 9 – Financial instruments
PwC

25

1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา

การจัดประเภทและการวัดมูลคา - ตราสารทุน
ทางเลือกในการใชการวัด
ตราสารทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

มูลคาดวยมูลคายุติธรรม

ผานกําไรหรือขาดทุน

ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น เมื่อไมไดถือไวเพื่อคา

มูลคายุติธรรมผานกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยไมมี
การปรับปรุงการจัดประเภท
ใหมในกําไรหรือขาดทุน
(FVOCI without
recycling*)

ยกเลิกการยกเวนตนทุน
สําหรับตราสารทุนที่ไมมี
ราคาเสนอซื้อเสนอขาย

ไมตองประเมิน
การดอยคา
แตละรายการ
สามารถเลือกใช
วิธีการจัดประเภทที่
แตกตางกันได

เงินปนผลรับรูในใน
กําไรหรือขาดทุน
สําหรับงวด

*FVOCI (Without recycling) จะไมมีการรับรูกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขายเขางบกําไรขาดทุน แตจะรับรูโดยตรงไปยังกําไรสะสม
IFRS 9 – Financial instruments
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คําถามเกีย
่ วกับการจัดประเภทและวัดมูลคาของตราสารทุน
บริษัทประกันวินาศภัยแหงหนึ่งไดลงทุนในตราสารทุนของบริษท
ั ในตลาดหลักทรัพยแหงหนึ่งจํานวน 2 หุน หุน
ละ 5,000 บาท
คําถาม 1:
บริษัทแหงหนี้สามารถเลือกจัดประเภทใหหุนบริษัทเดียวกัน
การจัดประเภทและวัดมูลคารายการของ 1 หุน เปน FVPL = มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน
การจัดประเภทและวัดมูลคารายการอีก 1 หุน เปน FVOCI = มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ไม
สามารถกลับมารับรูในกําไรหรือขาดทุนอีกในอนาคตไดอก
ี )
คําถาม 2:
ในปถัดมา เมื่อราคาหุนดีขึ้น บริษัทแหงนี้อยากจัดประเภทและวัดมูลคาหุน FVOCI ใหเปน FVPL บริษัทสามารถ
ทําไดหรือไม
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2. การจัดประเภทและการวัดมูลคาหนีส
้ ินทางการเงิน

ปจจุบน
ั

IFRS 9

หนี้สินที่ไมใชเพื่อคา
วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย
หนี้สินทางการเงินวัดมูลคาโดยใชวิธี
ราคาทุนตัดจําหนาย

IFRS 9 – Financial instruments
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หนี้สินเพื่อการคา หนี้สินที่กิจการเลือกวัด
มูลคาดวยมูลคายุติธรรม และตราสาร
อนุพันธ
วัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุตธ
ิ รรม
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สรุปการจัดประเภทและการวัดมูลคาของหนีส
้ ินทางการเงิน
ใช

ถือไวเพื่อคา

วิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน

ไมใช

ใชสิทธิในการวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

สวนที่
นอกเหนือจาก
ความเสี่ยงดาน
เครดิตของกิจการ
เอง

ใช

ไมใช

แยกบันทึกรายการอนุพันธแฝง
ไมใช

ความเสี่ยงดาน
เครดิตของกิจการ
เอง

ใช

กําไรขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

วิธีราคาทุนตัดจําหนาย
สัญญาหลัก

วิธีราคาทุนตัดจําหนาย
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3. มูลคายุติธรรม
สินทรัพยทางการเงินภายใต IFRS9 รับรูและวัดมูลคา ณ เริ่มแรก ดวยมูลคายุติธรรม
(IFRS 9 ยอหนาที่ 5.1.1)
ซึ่งบังคับใหใชการวัดมูลคายุติธรรมภายใต IFRS 13
รายการทั่วไปที่ยังไมถูกรับรูดวยมูลคายุติธรรม :
การวัดมูลคาเมือ
่ เริม
่ แรก :
1.

เงินใหกูยืมพนักงาน

2.

เงินใหกูยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาตลาดกับบริษัทยอย

การวัดมูลคาภายหลัง :
1.

เงินลงทุนทั่วไป
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4. การจัดประเภทรายการใหมของสินทรัพยทางการเงิน
เกณฑทใ
ี่ ชในการจัดประเภทรายการใหม

ข4.4.1 กําหนดใหกิจการจัดประเภทรายการสินทรัพยทางการเงินใหม หากรูปแบบการดําเนินธุรกิจในการ
จัดการสินทรัพยทางการเงินเหลานัน
้ เปลีย
่ นแปลงไป การเปลี่ยนแปลงดังกลาวคาดวาจะไมเกิดขึ้นบอย ผูบริหาร
ระดับสูงของกิจการกําหนดการเปลีย
่ นแปลงดังกลาวโดยพิจารณาจากการเปลีย
่ นแปลงทัง้ ภายในและภายนอก
ซึ่งมีนย
ั สําคัญตอการดําเนินงานของกิจการและสามารถพิสจ
ู นแกบุคคลภายนอกได ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบการดําเนินธุรกิจของกิจการจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อกิจการเริ่มตนหรือสิ้นสุดสภาพในการดําเนินกิจกรรมที่มี
นัยสําคัญตอการดําเนินงานของกิจการ เชน เมื่อกิจการซื้อ จําหนายหรือยกเลิกกลุมธุรกิจ
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ผลกระทบจากการจัดประเภทรายการใหม
ประเภทรายการ
เดิม

ประเภทรายการ
ใหม

ผลกระทบ

มูลคายุติธรรม
ผานกําไรหรือ
ขาดทุน

มูลคายุติธรรม
ผานกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น

สินทรัพยทางการเงินดังกลาวยังคงถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมตอไป
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงคํานวณจากมูลคายุติธรรม ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม

มูลคายุติธรรม
ผานกําไรหรือ
ขาดทุน

ราคาทุนตัด
จําหนาย

มูลคายุติธรรมของสินทรัพย ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม จะเปนมูลคาตามบัญชี
ขั้นตนใหม อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงคํานวณจากมูลคายุติธรรม ณ วันที่จัดประเภท
รายการใหม

มูลคายุติธรรม
ผานกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

มูลคายุติธรรม
ผานกําไรหรือ
ขาดทุน

สินทรัพยทางการเงินดังกลาวยังคงวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมตอไป ผลกําไรหรือ
ขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนออกจากสวนของ
เจาของไปยังกําไรหรือขาดทุนและถือเปนการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ ณ
วันที่จัดประเภทรายการใหม

มูลคายุติธรรม
ผานกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ราคาทุนตัด
จําหนาย

สินทรัพยทางการเงินที่ถูกจัดประเภทรายการตองถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ
วันที่จัดประเภทรายการใหม ผลกําไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนออกจากสวนของเจาของ และปรับปรุงกับมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยทางการเงิน ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม การจัดประเภทรายการใหมไม
ทําใหอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงถูกปรับปรุง
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ผลกระทบจากการจัดประเภทรายการใหม
ประเภทรายการ
เดิม

ประเภทรายการ
ใหม

ผลกระทบ

ราคาทุนตัด
จําหนาย

มูลคายุติธรรม
ผานกําไรหรือ
ขาดทุน

กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินดังกลาวดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่จัด
ประเภทรายการใหม ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากความแตกตางระหวางราคา
ทุนตัดจําหนายของสินทรัพยทางการเงินที่เคยบันทึกไวกับมูลคายุติธรรมจะถูกรับรูใน
กําไรหรือขาดทุน
ไมมีขอกําหนดในการคํานวณอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

ราคาทุนตัด
จําหนาย

มูลคายุติธรรม
ผานกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น

กิจการตองวัดมูลคายุติธรรม ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม ผลกําไรหรือขาดทุนที่
เกิดขึ้นจากความแตกตางระหวางราคาทุนตัดจําหนายของสินทรัพยทางการเงินที่เคย
บันทึกไวกับมูลคายุติธรรมนั้นใหรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น การจัดประเภท
รายการใหมไมทําใหอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงและการวัดมูลคาของผลขาดทุนดาน
เครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นถูกปรับปรุง
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ถาใช IFRS 9 กอน IFRS 17 ผลกระทบของการจัดประเภทรายการใหม
ณ วันที่ใช IFRS 17 จะเปนอยางไร?
Eligible financial assets?
Yes

Redesignation allowed at the initial
application under IFRS 17

Retrospectively
application

Restatement prior
periods, if possible
without the use of
hindsight

Redesignation not allowed

Follow IFRS 9
reclassification
criteria

Restatement of
prior periods, if
error

Adjust retained
earnings and other
component of equity on
the initial application

Additional disclosures

IFRS 9 – Financial instruments
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No

Reference: IFRS 17 paragraph C29-C32
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สวนที่ 3
อัตราดอกเบีย
้ ทีแ
่ ทจริง

3) การดอยคา

ขอบเขตของ IFRS 9 : การคํานวณอัตราดอกเบีย
้ ทีแ
่ ทจริง
ตราสารหนี้
ถือไวเพื่อรับกระแสเงินสด
ตามสัญญา
“Hold to collect"?

ใช

ไม

ตราสารอนุพันธ

ถือไวเพื่อรับกระแสเงินสด
ตามสัญญาและเพื่อขาย
"Hold & Sell"?

ราคาทุนตัดจําหนาย

มีความตั้งใจที่จะซื้อขาย
ไม

ไม

ใช

ใชสิทธิในการวัดมูลคายุติธรรม (Fair value option) หรือไม
ไม

ใช

ใช

กระแสเงินสดตามสัญญาไดมาจากเงินตนและดอกเบี้ยเทานั้น
(เปนไปตามเกณฑของ SPPI หรือไม)
ใช

ไม

ตราสารทุน

ไม

ใช

ไม
FVOCI
(สามารถกลับมารับรูใน
กําไรหรือขาดทุนใน
อนาคต)

FVTPL

ใชสิทธิในการวัดมูลคา
ยุติธรรมผานกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ใช

FVOCI
(ไมสามารถกลับมารับรูใน
กําไรหรือขาดทุนในอนาคต
ไดอีก)

ขอบเขตการคํานวณอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
ตาม IFRS 9

IFRS 9 – Financial instruments
PwC

36

2) อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

หลักการของอัตราดอกเบีย
้ ทีแ
่ ทจริง
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินทุกรายการที่ถูกจัดประเภทเปน
ราคาทุนตัดจําหนายและวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จะตองรับรูรายไดหรือคาใชจาย
ดอกเบี้ยดวยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

วิธีที่ใชในการคํานวณราคาทุนตัดจําหนายของสินทรัพย
ทางการเงินหรือหนึ้สินทางการเงิน และมีการปนสวนและ
รับรูรายไดหรือคาใชจายดอกเบี้ยในกําไรหริอขาดทุน
ตลอดชวงระยะเวลาที่เกี่ยวของ

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
(EIR)

อัตราที่ใชในการคิดลดประมาณการเงินสดจายหรือรับใน
อนาคตตลอดอายุที่คาดไวของสินทรัพยทางการเงินหรือ
หนี้สินทางการเงินเพื่อใหไดมูลคาตามบัญชีขั้นตนของ
สินทรัพยทางการเงิน หรือราคาทุนตัดจําหนายของหนี้สิน
ทางการเงิน

IFRS 9 – Financial instruments
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2) อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

อัตราดอกเบีย
้ ทีแ
่ ทจริง
บริษัทประกันวินาศภัยใหกูยืมเงินที่จัดประเภทเปนราคาทุนจัดหนายเปนจํานวน 1,000 ลานบาท ใหแก
ลูกหนี้เมื่อตนป 20X1 โดยลูกหนี้จะจายคืนเงินทั้งหมด 1,200 ลานบาท เมื่อสิ้นปที่ 20X3
1,200

- 1,000

20x1

20x2

20x3

EIR??

บริษัทฯจะมีรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมเปนจํานวนทั้งสิ้น = 1,200 – 1,000 = 200 ลานบาท
รายไดดอกเบี้ยนี้จะตองถูกปนสวนรับรูตลอดระยะเวลา 3 ป โดยใชอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง (EIR)

IFRS 9 – Financial instruments
PwC
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2) อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

อัตราดอกเบีย
้ ทีแ
่ ทจริง
EIR 6.27%
6.27% ใชอัตรานี้ในการ
คํานวณเพื่อรับรูรายได
ดอกเบี้ยตลอดระยะเวลา 3
ป
รายไดดอกเบี้ยที่ปนสวน
รับรูในแตละปเปนดังนี้
63 ลานบาท ในป 20x1
67 ลานบาท ในป 20x2
71 ลานบาท ในป 20x3
รายไดดอกเบี้ยทั้งหมดคือ
200 ลานบาท

ปที่

กระแสเงินสด

รายไดดอกเบีย
้
(EIR ที่ 6.27%)

การเปลี่ยนแปลง
ตอเงินตน

เงินตนคงเหลือ

0

-1,000

1

0

63

63

1,063

2

0

67

67

1,129

3

1,200

71

-1,129

0

รวม

200

200

-1,000

1,000

1,200

20x1

20x2

20x3

- 1,000

IFRS 9 – Financial instruments
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2) อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

อัตราดอกเบีย
้ ทีแ
่ ทจริงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9
วิธีการปฏิบต
ั ใ
ิ นปจจุบน
ั

IFRS 9

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของ
ใชอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
สินทรัพยทางการเงินทุกรายการ
ยกเวนสินทรัพยทางการเงินที่มีการ
ดอยคาดานเครดิตตั้งแตเริ่มแรก
หรือเกิดการดอยคาในภายหลัง

รับรูตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
(EIR)

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงสําหรับ
สินทรัพยทางการเงินที่มีการดอย
คาดานเครดิตตั้งแตเริ่มแรกที่ซื้อ
หรือไดมา

รับรูรายไดตามเกณฑเงินสด

รับรูอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงปรับดวย
ความเสี่ยงดานเครดิตบนราคาทุน
ตัดจําหนายสุทธิของสินทรัพย
(POCI method)

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงสําหรับ
สินทรัพยทางการเงินที่มีการดอย
คาในภายหลัง (Stage 3)

รับรูรายไดตามเกณฑเงินสด

รับรูรายไดดอกเบี้ยที่แทจริงบน
ราคาทุนตัดจําหนายคงเหลือ (สุทธิ
จากสํารองขาดทุนดานเครดิต)

IFRS 9 – Financial instruments
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2) อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

ขอควรคํานึงในการคํานวณอัตราดอกเบีย
้ ทีแ
่ ทจริง
หลักในการพิจารณา

1) อายุที่คาดไว

อายุที่คาดไวไม
เทากับอายุของ
สัญญาตามการเก็บ
ขอมูลในอดีต ?

2) คาธรรมเนียมรับ

การระบุ
คาธรรมเนียมรับ

ใช
EIR = อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา

IFRS 9 – Financial instruments
PwC

3) ตนทุนในการทํา
รายการ

การระบุตนทุนใน
การทํารายการ

ไมใช
ทั้งหมด?

4) สวนเกิน/สวนลด
มูลคา

5) อัตราดอกเบี้ย
แบบขั้นบันได/
ดอกเบี้ยปรับลด/
ดอกเบี้ยแบบหลาย
อัตรา/กําไร

มีสวนเกินหรือ
สวนลดมูลคา?

มีรูปแบบการคิด
ดอกเบี้ยแบบ
ขั้นบันได/ดอกเบี้ย
ปรับลด/ดอกเบี้ยแบบ
หลายอัตรา/กําไร?

ไมใช

EIR ไมเทากับอัตราดอกเบี้ยตาม
สัญญา
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สวนที่ 4
การดอยคา

3) การดอยคา

ขอบเขตของ IFRS 9 : การดอยคา
ตราสารหนี้
ถือไวเพื่อรับกระแสเงินสด
ตามสัญญา
“Hold to collect"?

ใช

ไม

ตราสารอนุพันธ

ถือไวเพื่อรับกระแสเงินสด
ตามสัญญาและเพื่อขาย
"Hold & Sell"?

ไม

ตราสารทุน
ใช

ใช

กระแสเงินสดตามสัญญาไดมาจากเงินตนและดอกเบี้ยเทานั้น
(เปนไปตามเกณฑของ SPPI หรือไม)
ใช

มีความตั้งใจที่จะซื้อขาย
ไม

ไม

ใช

ใชสิทธิในการวัดมูลคายุติธรรม (Fair value option) หรือไม

ไม

ใช

ไม

ไม
ราคาทุนตัดจําหนาย

FVOCI
(สามารถกลับมารับรูใน
กําไรหรือขาดทุนใน
อนาคต)

เงินใหกูยืม

เงินลงทุน
ในตราสารหนี้

ลูกหนี้ตามสัญญาเชา

ภาระผูกพันที่จะใหสินเชื่อ
และสัญญาค้ําประกัน
ทางการเงิน

ลูกหนี้สัญญา
ประกันตอ

สินทรัพยตามสัญญา

IFRS 9 – Financial instruments
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FVTPL

ใชสิทธิในการวัดมูลคา
ยุติธรรมผานกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ใช

FVOCI
(ไมสามารถกลับมารับรูใน
กําไรหรือขาดทุนในอนาคต
ไดอีก)

ขอบเขตการดอยคาตาม IFRS 9

43

3) การดอยคา

หลักการรับรูผ
 ลขาดทุนดานเครดิตทีค
่ าดวาจะเกิดขึน
้
• หลักการทั่วไป (General approach)
• หลักการอยางงาย (Simplified approach)
• หลักการสินทรัพยทางการเงินที่มีการดอยคาดานเครดิตตั้งแตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือไดมา
(Purchased or originated credit impaired approach)

IFRS 9 – Financial instruments
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3) การดอยคา

หลักการการดอยคา

ใช

(1) เครื่องมือทางการเงินเปนลูกหนี้การคา,
สินทรัพยตามสัญญา หรือ ลูกหนี้สัญญาเชา
ไม

มีสวนประกอบของตนทุนทางการเงินที่มี
นัยสําคัญ?
ใช
Policy choice:

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุ หรือ พิจารณาการเพิ่มขึน
้ อยางมี
นัยสําคัญของความเสีย
่ งดานเครดิต

(2) เครื่องมือทางการเงินเปนสินทรัพยทาง
การเงินที่มีการดอยคาดานเครดิตตั้งแตเมื่อ
เริ่มแรกที่ซื้อหรือไดมา (POCI)?

(3) เครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงดาน
เครดิตอยูในระดับต่ํา (low credit risk)
ณ วันที่รายงาน

ไม
(4) ความเสี่ยงดานเครดิตเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญนับจากวันที่รับรูเมื่อเริ่มแรกหรือไม

ใช (เปน
ทางเลือก)

(5) รับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นใน 12 เดือนขางหนา และคํานวณ
ดอกเบี้ยจากมูลคาบัญชีขั้นตน

ไม
สินทรัพยทางการเงินที่ไมดอยคาดาน
เครดิต : คํานวณดอกเบี้ยจากมูลคาบัญชี
ขั้นตน

ใช
(6) รับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน
(Lifetime ECL)

IFRS 9 – Financial instruments
PwC

คํานวณอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงปรับดวย
ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit adjusted
EIR) และรับรูสํารองผลขาดทุนสําหรับผล
ขาดทุนดานเครดิตตลอดอายุที่เปลี่ยนแปลง
ไป

ไม

ไม

รับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นตลอด อายุของเครื่องมือทางการเงิน
(Lifetime ECL)

ใช

สินทรัพยทางการเงินที่มีการดอยคาดาน
เครดิต : คํานวณดอกเบี้ยจากมูลคาบัญชี
สุทธิจากสํารอง
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3) การดอยคา

การดอยคาของสินทรัพยทางการเงิน
General approach
คุณภาพดานเครดิตเปลีย
่ นแปลงนับจากวันทีร่ บ
ั รูเ มือ
่ เริม
่ แรก
Stage 1
Performing
(รับรูเ มือ
่ เริม
่ แรก*)

Stage 2
Underperforming
(สินทรัพยที่ความเสีย
่ งดานเครดิต
เพิ่มขึ้นอยางมีนย
ั สําคัญนับจากวันทีร่ บ
ั รู
เมื่อเริม
่ แรก*)

Stage 3
Non-performing
(สินทรัพยทางการเงินที่มก
ี ารดอยคา)

การรับรูร ายการผลขาดทุนดานเครดิตทีค
่ าดวาจะเกิดขึน
้ (ECL)
ECL 12 เดือน

ECL ตลอดอายุ

ECL ตลอดอายุ

ดอกเบีย
้ ที่แทจริงบนมูลคาขั้นตน
คงเหลือ

ดอกเบีย
้ ที่แทจริง บนราคาทุนตัด
จําหนายคงเหลือ (สุทธิจาก สํารอง
ขาดทุนดานเครดิต)

การรับรูร ายไดดอกเบีย
้
ดอกเบีย
้ ที่แทจริงบนมูลคาขั้นตน
คงเหลือ

*ยกเวนสินทรัพยทางการเงินที่มีการดอยคาดานเครดิตตั้งแตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือไดมา
IFRS 9 – Financial instruments
PwC
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3) การดอยคา

ความเสี่ยงดานเครดิตอยูในระดับต่ํา
การนําเรื่องนี้มาปฏิบัติใชเปนทางเลือกที่สะดวกตอกิจการ:
กิจการสามารถเลือกที่จะใชวิธีหลักการทั่วไปสําหรับสินทรัพยทางการเงินประเภทนี้
เครื่องมือทางการเงินที่เขาขอกําหนดดานลาง สามารถใชทางเลือกที่สะดวกตอกิจการ
-

ความเสี่ยงของการไมปฏิบัติตามสัญญาต่ํา และ

-

ผูกูยืมสามารถจายชําระกระแสเงินสดตามสัญญาในระยะเวลาอันใกล และมีความสามารถที่แข็งแกรงในการ
ชําระภาระผูกพันในระยะเวลาสั้น และ

-

การเปลี่ยนแปลงเชิงลบของเศรษฐกิจและธุรกิจในระยะยาว ไมอาจลดความสามารถของผูกูยืมในการจาย
ชําระกระแสเงินสดตามสัญญาได

IFRS 9 – Financial instruments
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3) การดอยคา

ความเสี่ยงดานเครดิตอยูในระดับต่ํา
เครื่องมือทางการเงินไมจําเปนตองไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือดานเครดิตโดยบุคคลภายนอก จึงจะถือวามี
ความเสี่ยงดานเครดิตต่ํา กิจการสามารถใชการจัดอันดับความนาเชื่อถือดานเครดิตภายในที่สอดคลองกับ การ
จัดอันดับความนาเชื่อถือดานเครดิตโดยบุคคลภายนอกเปนเครื่องมือทางการเงินที่อยูใน ‘ระดับนาลงทุน’
(investment grade)

IFRS 9 – Financial instruments
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ปจจัยที่ทาํ ใหความเสี่ยงดานเครดิตเพิม
่ ขึน
้ อยางมีนย
ั สําคัญ
(การโอนขามไปยัง stage 2)

การพิจารณาวาเครือ
่ งมือทางการเงินมีความเสีย
่ งดานเครดิตเพิ่มขึน
้
อยางมีนย
ั สําคัญนับจากวันทีร่ บ
ั รูเ มื่อเริม
่ แรก บริษัทควรพิจารณา
• ประเมินการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงที่จะผิดนัดชําระ
ตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินมากกวาการเปลี่ยนแปลง
ใน ECL
• เปรียบเทียบความเสี่ยงที่จะผิดนัดชําระ ณ วันที่รายงาน
ทางการเงิน กับ ความเสี่ยงที่จะผิดนัดชําระ ณ วันรับรู
เริ่มแรก
• ประเมินโดยใชปจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตาม
ดานลาง
การเปลีย
่ นแปลงใน
การจัดอันดับความ
นาเชื่อถือ
• การลดลงของการจัด
อันดับความ
นาเชื่อถือภายนอก
• การลดลงของการจัด
อันดับความ
นาเชื่อถือภายใน

ปจจัยเชิง
ปริมาณ
การเปลีย
่ นแปลงจาก
ปจจัยราคาของความ
เสี่ยงดานเครดิต
• LTV ratio มีคุณภาพ
ดอยลงอยางมี
สาระสําคัญ
• การทําผิดเงื่อนไข
ของสัญญา
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ทางเลือก
นโยบาย
มีความเสี่ยง
ต่ํา

การประมาณการ
• ยอดผิดชําระภายใน 12 เดือน
• ประเมินในระดับผูกู/ผูออกตราสาร
• อัตราสวนที่สม่ําเสมอในระดับพอรต
การลงทุน

ขอสันนิษฐาน
ที่สามารถ
โตแยงได
คางชําระเกิน
กวา 30 วัน

ความเสีย
่ งดานเครดิต
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
Stage 1

การเปลีย
่ นแปลงจาก
ปจจัยภายนอกตลาด
• การลดลงของราคา
หุนกูของผูกู
• ราคาของ Credit
default swap
เพิ่มขึ้น
การเปลีย
่ นแปลงใน
สภาวะธุรกิจ การเงิน
และเศรษฐกิจ
• อุตสาหกรรม
ถดถอย
• การเพิ่มขึ้นของ
อัตราวางงาน

Stage 2

การเปลีย
่ นแปลงใน
ผลดําเนินงาน
• รายไดหรือกําไรที่
เกิดขึ้นจริงหรือที่
คาดวาจะเกิดลดลง
• ขาดเงินทุน
หมุนเวียน

ปจจัยเชิง
คุณภาพ

ขอมูลเชิงคุณภาพ
อื่นๆ
• ระงับการซื้อขาย
หุนในตลาด
หลักทรัพย
• คดีความที่สงผล
กระทบกับกําไร
อยางมีสาระสําคัญ
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หลักฐานทีเ่ ทีย
่ งธรรมซึง่ แสดงวาสินทรัพยทางการเงินอาจเกิด
การดอยคา (การโอนขามไปยัง stage 3)
ผูออกสินทรัพยทางการเงินทํา
ผิดสัญญา เชน ผิดนัดชําระหนี้
เงินตนหรือดอกเบี้ย
ขอสันนิษฐานที่สามารถโตแยงได
คางชําระเกินกวา 90 วัน (90 dpd)

ผูออกสินทรัพย
ทางการเงินประสบ
ปญหาทางการเงิน
อยางเปน
สาระสําคัญ

ตลาดซือ
้ ขายคลองสําหรับ
สินทรัพยทางการเงินไมมี
อีกตอไป เนื่องจากความ
ปญหาทางการเงินของผู
ออกสินทรัพย
IFRS 9 – Financial instruments
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ทําผิดเงือ
่ นไข
ตามสัญญา

ผอนปรน

ประสบความ
ยุงยากทาง การดอยคาดานเครดิต
การเงิน

ตลาดซือ
้ ขายคลองสําหรับ
สินทรัพยทางการเงิน
ไมมีอีกตอไป

ลมละลาย

สวนลดทีต
่ า่ํ มาก

ผูใหกูยินยอมผอนปรน
เงื่อนไขการชําระหนี้
ใหแกผูกูเนื่องจากปญหา
ทางการเงินของผูกู
มีความเปนไปไดสูงที่
ผูออกสินทรัพย
ทางการเงินจะ
ลมละลายหรือตอง
ปรับโครงสรางทาง
การเงิน

สินทรัพยทางการเงินตั้งแต
เมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือไดมา
ดวยราคาสวนลดที่ตา่ํ มาก
จนสะทอนผลขาดทุนดาน
เครดิตที่เกิดขึ้นแลว
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ตัวอยางการดอยคา

ตัวอยางเบื้องตนการจัดชั้นสินทรัพยทางการเงิน
Low credit
risk?

No

Rating
Downgrade
/ Change in
PD?

Yes

Default

No

No

Watch list
flag?

Watch list
flag?

No

No

> 30 DPD?

No

> 90 DPD?

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Stage 1
IFRS 9 – Financial instruments
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Stage 2

Stage 3
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ECL และการแบง stage ในทางปฏิบต
ั ิ

PD(t) × EAD(t) × LGD(t) x DF( )

ตัวอยางการจัดชั้น:
•
จนถึงปจจุบัน
•
ไมมี forbearance flag
•
ผานการทดสอบ PD

Performing

IFRS 9 – Financial instruments
PwC

PD(t) × EAD(t) × LGD(t) x DF( )

ตัวอยางการจัดชั้น:
•
คางชําระเกิน 30-89 วัน
•
มี Forbearance flag (ในบางกรณี)
•
การเพิ่มขึ้นของ PD อยางมี
สาระสําคัญ
(ไมผานการทดสอบ PD)

Underperforming
(สินทรัพยที่ความเสี่ยงดานเครดิตเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญนับจากวันที่รับรูเมื่อ
เริ่มแรก*)

Specific provision; or
EAD stage 3 x LGD stage 3

ตัวอยางการจัดชั้น:
•
เงินใหกูผิดนัดชําระ
•
คางชําระเกินกวา 90 วัน
•
มี Forbearance flag (ในบางกรณี)

Non-performing
(สินทรัพยทางการเงินที่มีการดอยคา)

52

3) การดอยคา

ผลขาดทุนจากการใหสินเชือ
่ ทีค
่ าดวาจะเกิดขึน
้
หลักการทัว
่ ไป (General model)
คํานิยาม
ผลขาดทุนจากการให
สินเชื่อที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ภายใน 12 เดือน

สวนหนึ่งของอายุของเครื่องมือทางการเงิน และ จํานวนเงินของผลขาดทุนจากการใหสินเชื่อที่
คาดวาจะเกิดขึ้นจากเหตุการณผิดนัดชําระที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนนับตั้งแตวันที่
ในรายงาน

ผลขาดทุนจากการให
สินเชื่อที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุของเครื่องมือทาง
การเงิน

ผลขาดทุนจากการใหสินเชื่อที่คาดวาจะเกิดขึ้น ของทั้งหมดที่มีโอกาสที่จะผิดนัดชําระ ตลอด
อายุของเครื่องมือทางการเงิน

ผลขาดทุนจากการให
สินเชื่อ

ผลตางทั้งระหวางกระแสเงินสดจากเงินตนและดอกเบี้ยที่สอดคลองตามในสัญญา กับกระแสเงิน
สดที่คาดวาจะไดรับในจํานวนสวนลดจากอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงเดิม

ผลขาดทุนจากการให
สินเชื่อที่คาดวาจะเกิดขึ้น

คาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของผลขาดทุนจากการใหสินเชื่อ

IFRS 9 – Financial instruments
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ECL Calculation Approaches
ECL Computation

Below is an illustration on how ECL can be calculated at reporting date using adjusted PD, LGD, EAD and EIR.

=

×

×

Post-Forward Looking adjustment

× 1+

Expected life time of financial instrument
12 months
Default

Reporting date
(Year 0)

Default

Year 1

=

×

×

ECL at reporting
date
Notes:
PD

Forward-looking probability of default

EAD

Forward-looking exposure at default

LGD

Forward-looking loss given default

EIR

Original effective interest rate

IFRS 9 – Financial instruments
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Default

Year 2

=

×

×

Year n

=

×

×

Discount rate = EIR
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ECL และเกณฑในการแบง Stage
Absolute credit quality

Relative credit quality

สินทรัพยทางการเงินเขานิยามของความเสี่ยงดานเครดิตอยูใน
ระดับต่ํา ณ วันที่รายงานหรือไม

ไม

Does the financial asset meet the definition of ‘low credit
risk’ at the reporting date?

ความเสี่ยงดานเครดิตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญนับตั้งแตนับ
วันที่รับรูเมื่อเริ่มแรกหรือไม
Has the credit risk increased significantly since initial
recognition?
ใช

ไม
ใช

Credit-impaired
สินทรัพยทางการเงินเขานิยามของสินทรัพยที่มีการดอยคาดานเครดิต
Does the financial asset meet the credit-impaired?
ไม

1

Performing
Stage 1
12-month expected loss
(interest revenue on gross basis)

PD12-months × EAD12-months × LGD12-months

IFRS 9 – Financial instruments
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2

Deterioration of credit quality
Stage 2
Lifetime expected loss
(interest revenue on gross basis)

PDlifetime x EADlifetime x LGDlifetime

ใช

3

Credit-impaired
Stage 3
Lifetime expected loss
(interest revenue on net basis)

Specific provision; or
EADlifetime x LGDlifetime
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ตัวอยางการดอยคา

การคํานวณ Expected Credit Loss
Stage 1
12 M PD

Forward
Looking
Adjustment

Lifetime PD

12 M EAD
Lifetime
EAD

12 M LGD
Lifetime
LGD

Forward
Looking
Adjustment

Forward
Looking
Adjustment

IFRS 9 – Financial instruments
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12 M
Forward
Looking PD

IFRS 9 12 M
PD

Lifetime
Forward
Looking PD

IFRS 9
Lifetime PD

Forward
Looking
EAD for 12
m
Forward
Looking
EAD over
lifetime

Forward
Looking
LGD for 12
m
Forward
Looking
LGD over
lifetime

IFRS 9 12M
EAD
IFRS 9
Lifetime EAD

IFRS 9 12M
LGD
IFRS 9
Lifetime LGD

IFRS 9 12 M
PD
IFRS 9 12M
EAD
IFRS 9 12M
LGD

Number of
scenarios
Staging analysis
Probability
weighing

Discount with
original EIR

Stage 2/3
IFRS 9
Lifetime PD
IFRS 9
Lifetime EAD
IFRS 9
Lifetime LGD
Discount with
original EIR
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วิธีการลงบัญชีสาํ หรับการตั้งคาเผือ
่ การดอยคาของ Amortised
cost
การรับรูร ายการเริม
่ แรก
เดบิต เงินลงทุนในหุนกู
เครดิต เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

100
100

ลานบาท
ลานบาท

การรับรูร ายการในภายหลัง (กําหนดใหมผ
ี ลขาดทุนทางเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 15 ลานบาท)
เดบิต ผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
เครดิต สํารองผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

15

ลานบาท

15

ลานบาท

เดบิต เงินสด

100

ลานบาท

สํารองผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น

15

ลานบาท

เมื่อเงินลงทุนครบกําหนด 100 ลานบาท

เครดิต เงินลงทุนในหุนกู
ผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (กําไรขาดทุน)

IFRS 9 – Financial instruments
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100

ลานบาท

15

ลานบาท
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วิธีการลงบัญชีสาํ หรับการตั้งคาเผือ
่ การดอยคาของ FVOCI
การรับรูร ายการเริม
่ แรก
เดบิต เงินลงทุนในหุนกู
เครดิต เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน

100
100

ลานบาท
ลานบาท

การรับรูร ายการในภายหลัง (กําหนดใหหน
ุ กูม
 ม
ี ล
ู คายุติธรรม 120 ลานบาท และมีผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 10
ลานบาท)
เดบิต สวนเกินจากการวัดมูลคายุติธรรม – หุนกู

20

ลานบาท

เครดิต กําไรที่ยังไมรับรูจากการวัดมูลคายุติธรรม (OCI)

20

ลานบาท

เดบิต ผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (กําไรขาดทุน)

10

ลานบาท

10

ลานบาท

เครดิต สํารองผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (OCI)

IFRS 9 – Financial instruments
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วิธีการลงบัญชีสาํ หรับการตั้งคาเผือ
่ การดอยคาของ FVOCI
(ตอ)
การขาย(กําหนดใหขายหุน
 กูที่ 140 ลานบาท)
เดบิต เงินสด

140

ลานบาท

กําไรที่ยังไมรับรูจากการวัดมูลคายุติธรรม (OCI)

20

ลานบาท

สํารองผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (OCI)

10

ลานบาท

เครดิต เงินลงทุนในหุนกู

100

ลานบาท

สวนเกินจากการวัดมูลคายุติธรรม – หุนกู

20

ลานบาท

ผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (กําไรขาดทุน)

10

ลานบาท

กําไรจากการขายหุนกู (กําไรขาดทุน)

40

ลานบาท

IFRS 9 – Financial instruments
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ตัวอยาง

การรับรูร ายไดดอกเบีย
้ สําหรับสินทรัพยทางการเงินทีจ
่ ด
ั เปน stage 3
บริษัทมีทรัพยสินทางการเงินที่จัดเปน stage 3 ซึ่งวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายโดยมีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
คือ 10%
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 20X1 สินทรัพยนั้นมีมล
ู คาตามบัญชี (กอนหักคาเผื่อการดอยคา) เทากับ CU100 และมี
ราคาทุนตัดจําหนาย (หลังหักคาเผื่อการดอยคา) เทากับ CU40 เพราะฉะนั้นผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุของสินทรัพยเทากับ CU60.
ระหวาง 31 ธันวาคม 20X1 กับ 31 ธันวาคม 20X2 ไมมีการจายเงิน และ ไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนกระแสเงิน
สดหรืองวดการจายเงิน (ในกรณีนี้ เพื่อใหงายตอความเขาใจ จะไมคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยทบตน)

IFRS 9 – Financial instruments
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ตัวอยาง

การรับรูร ายไดดอกเบีย
้ สําหรับสินทรัพยทางการเงินทีจ
่ ด
ั เปน stage 3 (ตอ)
ระหวาง 31 ธันวาคม 20X1 กับ 31 ธันวาคม 20X2 ไมมีการจายเงิน และ ไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนกระแสเงิน
สดหรืองวดการจายเงิน (ในกรณีนี้ เพื่อใหงายตอความเขาใจจะไมคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยทบตน)
ตารางดานลางสรุปผลจากการใชอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงในป 20x2 และ มูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
20x2

มูลคาตามบัญชี
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวา
จะเกิดขึ้น
ราคาทุนตัดจําหนาย

ณ 31 ธันวาคม 20X1
(A)
CU
100

เมื่อใชอัตราดอกเบี้ยที่
แทจริงในป 20X2
(B) = (EIR x (A))
CU
10

ณ 31 ธันวาคม 20X2
(A+B)
CU
110

(60)
40

(6)
4

(66)
44

เมื่อนําอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงมาใชกับราคาทุนตัดจําหนาย รายไดดอกเบี้ยสําหรับ 12 เดือนในงวด 31 ธันวาคม
20x2 เทากับ CU4 ซึ่งประกอบดวยสวนลดที่ unwind (โดยใชอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง) บนมูลคาตามบัญชี (CU10
= CU100 x 10%) หักดวยสวนลดที่ unwind (โดยใชอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง) ของผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น
(CU6 = CU60 x 10%)
IFRS 9 – Financial instruments
PwC
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ตัวอยาง
หลักการอยางงาย (Simplified approach)
บริษัทที่ไมใชสถาบันการเงิน มีลูกหนี้การคาที่ไมมีองคประกอบของตนทุนทางการเงินที่มีนัยสําคัญ ในการหา
มูลคา ECL เพื่อรับรูในรายงานทางการเงินมีความจําเปนที่ตองจัดทํา Provision matrix โดยใชขอมูลอัตราการ
ผิดนัดชําระในอดีตและปรับดวยขอมูลที่คาดวาจะเกิดในอนาคต (forward-looking information) เพื่อคํานวณหา
ECL ตามรายละเอียดดานลาง
ไมถึงวันครบกําหนดชําระ : 0.3% ของมูลคาคงเหลือ
คางชําระเกิน 30 วันนับจากวันครบกําหนดชําระ : 1.6% ของมูลคาคงเหลือ
คางชําระเกิน 31 วันไมเกิน 60 วันนับจากวันครบกําหนดชําระ : 3.6% ของมูลคาคงเหลือ
คางชําระเกิน 61 วันไมเกิน 90 วันนับจากวันครบกําหนดชําระ : 6.6% ของมูลคาคงเหลือ
คางชําระเกิน 90 วันนับจากวันครบกําหนดชําระ : 10.6% ของมูลคาคงเหลือ
มาตรฐานอนุญาตใหใช Provision matrix สําหรับการรับรู ECL ของลูกหนี้การคา แตกิจการตองใชขอมูลผล
ขาดทุนในอดีตและอนาคตในการคํานวณอัตราสูญเสีย (Loss rate)
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3) การดอยคา

บทนํา

POCI (สินทรัพยทางการเงินที่มก
ี ารดอยคาดานเครดิตตัง้ แตเมือ
่ เริ่มแรกที่ซอ
ื้ หรือไดมา)

POCI

ในการรับรูสินทรัพยทางการเงิน ณ เริ่มแรก กิจการตองประเมินวาสินทรัพยดังกลาวเปน
สินทรัพยทางการเงินที่มีการ“ดอยคาดานเครดิต” หรือไม (ตามคํานิยามของ Stage 3)
สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่มีที่ซื้อหรือไดมา
การดอยคาดานเครดิตเกิดจากเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณประกอบกันจนสงผล
กระทบตอกระแสเงินสดประมาณการในอนาคตสําหรับสินทรัพยทางการเงินนั้น
POCI จะถูกจัดเปนสินทรัพย Stage 3 เสมอ ไมสามารถเปลี่ยนแปลง Stage ได
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3) การดอยคา

เกณฑในการจัดเปน POCI
เกณฑในการจัดเปน POCI ตั้งแตวันเมื่อเริ่มแรก
ผูออกสินทรัพยทางการเงิน

ผูออกสินทรัพยทางการเงินทําผิด

ผูใหกูยินยอมผอนปรนเงื่อนไข

ประสบปญหาทางการเงินอยาง

สัญญา เชน ผิดนัดชําระหนี้เงิน

การชําระหนี้ใหแกผูกูเนื่องจาก

เปนสาระสําคัญ

ตนหรือดอกเบี้ย

ปญหาทางการเงินของผูกู

มีความเปนไปไดสูงที่ผูออก

ตลาดซื้อขายคลองสําหรับ

สินทรัพยทางการเงินตั้งแตเมื่อ

สินทรัพยทางการเงินจะลมละลาย

สินทรัพยทางการเงินไมมีอีก

เริ่มแรกที่ซื้อหรือไดมาดวยราคา

หรือตองปรับโครงสรางทาง

ตอไป เนื่องจากความปญหา

สวนลดที่ต่ํามากจนสะทอนผล

การเงิน

ทางการเงินของผูออกสินทรัพย

ขาดทุนดานเครดิตที่เกิดขึ้นแลว
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3) การดอยคา

การรับรู POCI
IASB เสนอขอกําหนดพิเศษสําหรับการวัดมูลคาและรับรูดอกเบี้ยรับสําหรับสินทรัพย POCI
สํารองผลขาดทุนดาน
เครดิต
• การรับรูเมื่อเริ่มแรก สินทรัพยดังกลาวจะไมมีสํารองผลขาดทุนดานเครดิต แต ECL ตลอดชวงอายุจะถูกนํามา
คํานวณดอกเบี้ยที่แทจริง (ทําใหเกิด อัตราดอกเบี้ยที่แทจริงปรับดวยความเสี่ยงดานเครดิต) และ
• การวัดมูลคาภายหลัง ยอดผลการสะสมที่เปลี่ยนแปลงไปของ ECL ตลอดชวงอายุตั้งแตการรับรูเมื่อเริ่มแรก จะ
ถูกรับรูเปนผลกําไรขาดทุนการดอยคาในงบกําไรขาดทุน

ดอกเบีย
้ รับ

• ดอกเบี้ยรับจะถูกคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงปรับดวยความเสี่ยงดานเครดิตบนราคาทุนตัดจําหนายสุทธิ
ของสินทรัพย POCI
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สวนที่ 5
การบัญชีปอ
 งกันความเสี่ยง

4) การบัญชีปองกันความเสี่ยง

ทําไมตองมีการบัญชีปอ
 งกันความเสี่ยง
•

เกณฑในการจัดประเภทและการวัดมูลคาสงผลใหเกิดการไมจับคูทางบัญชี (accounting mismatch) :
 ตราสารอนุพันธทั้งหมดตองวัดดวยมูลคายุติธรรม เกณฑคงคางไมอนุญาตใหใชอีกตอไป
>> สงผลใหงบกําไรขาดทุนผันผวนมากขึ้น

• การบัญชีปองกันความเสี่ยงมีผลชวยเปลี่ยนแปลงการบัญชีตามปกติของรายการที่มีการปองกันความเสี่ยง
หรือเครื่องมือปองกันความเสี่ยง ทําใหลดความผันผวนของงบกําไรขาดทุน
•

การบัญชีปองกันความเสี่ยงเปนทางเลือกที่กิจการอาจเลือกนํามาใช

•

กิจการจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวเพื่อใหสามารถนําการปองบัญชีปองกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัตไ
ิ ด

•

ผูบริหารควรพิจารณาถึงตนทุนและประโยชนที่จะไดรับเพื่อตัดสินใจวาจะนํามาใชหรือไม
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4) การบัญชีปองกันความเสี่ยง

กําหนดการปองกันความเสี่ยง

ประเภทของการปองกันความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่จะ
มีการ
เปลี่ยนแปลง
มูลคายุติธรรม
ของรายการ

การเปลี่ยนแปลงมูลคา
ยุติธรรมของรายการที่มี
การปองกันความเสี่ยง
และเครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยงรับรูในงบ
กําไรขาดทุน*

การปองกันความเสีย
่ ง
ในกระแสเงินสด

ความเสี่ยงของ
การปลี่ยนแปลง
กระแสเงินสด

การเปลี่ยนแปลงมูลคา
ยุติธรรมของเครื่องมือ
ปองกันความเสี่ยงจะ
ชะลอรับรูในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(OCI)

การปอ งกัน ความ
เสี่ย งของเงิน ลงทุน
สุท ธิ ใ นการ
ดํา เนิน งานใน
ตา งประเทศ

ความเสี่ยงที่
จากผลกระทบ
ของการแปลง
คาเงินตรา
ตางประเทศ

กําไรขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยนนของเครื่อง
ปองกันความเสี่ยงจะ
ชะลอรับรูในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(OCI)

การปองกันความเสีย
่ ง
ในมูลคายุตธ
ิ รรม

ความไมมี
ประสิทธิผล
(ineffectiveness)
จะถูกรับรูในงบ
กําไรขาดทุน

* เครื่องมือปองกันความเสี่ยงตราสารทุนจะบันทึกเปน FVOCI และการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเครื่องมือปองกันความเสี่ยงก็จะถูกบันทึกเปน FVOCI เชนกัน
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4) การบัญชีปองกันความเสี่ยง

การบัญชีปอ
 งกันความเสี่ยง – บริษท
ั ไดประโยชนจาก IFRS 9
อยางไร?
ทําใหการบัญชีปองกันความเสี่ยงงายขึ้นและสอดคลองกับกลยุทธ
บริหารความเสี่ยงของกิจการ
การทดสอบประสิทธิผลผอนคลายมากขึ้น

ผอนปรนขอกําหนดที่ยากในการนําการบัญชีปองกันความ
เสี่ยงมาใชภายใต IAS 39

ประโยชนหลักที่เกี่ยวของกับ
การบัญชีปองกันความเสี่ยง

กิจการมีความหลากหลายมากขึ้นในการทํารายการ
บัญชีปองกันความเสี่ยง เชน องคประกอบความเสี่ยง
ของรายการที่ไมใชทางการเงิน
มีแนวทางปฏิบัติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับตนทุนในการปองกัน
ความเสี่ยง
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สวนที่ 6
การเปดเผยขอมูลทีส
่ าํ คัญ

งบแสดงฐานะการเงิน

รายการใหมจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และ ฉบับที่ 7
สินทรัพย

ผลกระทบจาก IFRS 9

สินทรัพยทางการเงินเพื่อคา
-สินทรัพยทางการเงินเพื่อคาที่ไมไดวางเปนประกัน
-สินทรัพยทางการเงินเพื่อคาที่วางเปนประกัน

การจัดประเภทรายการ
และการวัดมูลคา

สินทรัพยทางการเงินที่กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

การจัดประเภทรายการ
และการวัดมูลคา

สินทรัพยตราสารอนุพันธเพื่อการปองกันความเสี่ยง

การจัดประเภทรายการ
และการวัดมูลคา
และการบัญชีปองกันความเสี่ยง

หนี้สิน
หนี้สินทางการเงินเพื่อคา
หนี้สินตราสารอนุพันธเพื่อการปองกันความเสี่ยง
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การจัดประเภทรายการ
และการวัดมูลคา
การจัดประเภทรายการ
และการวัดมูลคา
และการบัญชีปองกันความเสี่ยง

71

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการใหมจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และ ฉบับที่ 7
งบกําไรขาดทุน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่กําหนดใหวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการบัญชีปองกันความเสี่ยง
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
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ผลกระทบจาก IFRS 9
การจัดประเภทรายการ และการวัด
มูลคา
การบัญชีปองกันความเสี่ยง
การดอยคา

72

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการใหมจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และ ฉบับที่ 7
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
่

ผลกระทบจาก IFRS 9

รายการทีจ
่ ะจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ที่ถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น

การจัดประเภทรายการ และการวัดมูลคา

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธสําหรับการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

การบัญชีปองกันความเสี่ยง

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธสําหรับการปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิใน
หนวยงานตางประเทศ

การบัญชีปองกันความเสี่ยง

รายการทีจ
่ ะไมจด
ั ประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น

การจัดประเภทรายการ และการวัดมูลคา

การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของหนี้สินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงดานเครดิตของบริษัทเอง

การจัดประเภทรายการ และการวัดมูลคา

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธสําหรับการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

การบัญชีปองกันความเสี่ยง

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธสําหรับการปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิใน
หนวยงานตางประเทศ

การบัญชีปองกันความเสี่ยง

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
่
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การเปดเผยขอมูล

การจัดประเภทและการวัดมูลคา
การเปลี่ยนแปลงของการเปดเผยสําหรับการจัดประเภทและการวัดมูลคา
การเปดเผยเชิงคุณภาพ
เกี่ยวกับรูปแบบแผนธุรกิจ
การกระทบยอดระหวาง
ประเภทการวัดมูลคาเดิม
ภายใต TAS 105 และ TAS
106 กับประเภทการวัด
มูลคาใหมภายใต IFRS 9

การเปดเผยขอมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพเพิ่มเติม
สําหรับตราสารทุนที่กําหนด
การรับรูผาน FVOCI
IFRS 9 – Financial instruments
PwC

กําหนดใหมีการเปดเผย
เชิงคุณภาพเพิ่มเติมเมื่อ
มีการจัดประเภทใหม

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่กอนหนารับรู
ผาน FVTPL แตปจจุบันไมไดใชวิธีดังกลาว
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การเปดเผยขอมูลทีส
่ าํ คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
การเปดเผยสําหรับตราสารทุนที่วด
ั มูลคายุตธ
ิ รรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
่
หัวขอ

เงินลงทุนในตราสารทุนที่กาํ หนดให
วัดมูลคาดวยมูลคายุตธ
ิ รรมผานกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

IFRS 9 – Financial instruments
PwC

ขอกําหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7

[TFRS7 p11ก] หากกิจการกําหนดใหเงินลงทุนในตราสารทุนวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ตามที่อนุญาตในยอหนาที่ 5.7.5 ของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้ :
•
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งถูกกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
•
เหตุผลของการใชทางเลือกในการแสดงรายการดังกลาว
•
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนแตละรายการ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
•
เงินปนผลที่รับรูในระหวางรอบระยะเวลารายงาน โดยใหแยกแสดงรายการระหวางเงิน
ปนผลที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนที่ถูกตัดรายการออกจากบัญชีในระหวางรอบระยะเวลา
รายงานและเงินปนผลที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนที่ถือไว ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงาน
•
การโอนกําไรหรือขาดทุนสะสมใดๆ ภายใตสวนของทุนที่เกิดขึ้นในระหวางงวด และ
เหตุผลของการโอนรายการดังกลาว
[TFRS 7 p11ข] ในกรณีที่กิจการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรม ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นออกจากบัญชีในระหวางรอบระยะเวลารายงาน กิจการ
ตองเปดเผยขอมูลตอไปนี้
• เหตุผลของการจําหนายเงินลงทุนดังกลาว
• มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันที่ตัดรายการออกจากบัญชี
• กําไรหรือขาดทุนสะสมจากการจําหนายรายการดังกลาว
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การเปดเผยขอมูลทีส
่ าํ คัญตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
การเปดเผยขอมูลอืน
่ ๆ
ขอมูล
การหักกลบสินทรัพยทางการเงิน
และหนีส
้ น
ิ ทางการเงิน

ขอกําหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
กิจการตองเปดเผยขอมูลเชิงปริมาณสําหรับการรับรูสินทรัพยทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินที่ไดรับรูและอยูภายใตขอบเขตของยอหนาที่ 13ก แยกออกจากกัน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ดังตอไปนี้
(1) มูลคาขั้นตนของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไดรับรู
(2) มูลคาที่ไดหักกลบตามเงื่อนไขในยอหนาที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน เมื่อกําหนดใหแสดงดวยมูลคาสุทธิ
ในงบแสดงฐานะการเงิน
(3) มูลคาสุทธิที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
(4) มูลคาที่อยูภายใตขอกําหนดของสัญญาหักกลบที่มีผลบังคับใช หรือขอตกลงที่
คลายคลึงกันซึ่งไมไดนํามารวมอยูในยอหนาที่ 13ค.2 รวมถึง
(4.1) มูลคาที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินที่ไดรับรู ซึ่งไมเปนไปตาม
เงื่อนไขของการหักกลบบางขอหรือทุกขอในยอหนาที่ 42 ของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน และ
(4.2) มูลคาที่เกี่ยวของกับหลักประกันทางการเงิน (รวมถึงหลักประกันเงินสด)
และ
(5) มูลคาสุทธิหลังหักมูลคาในขอ 13ค.4 จากมูลคาจํานวนในขอ 13ค.3 ขางตน
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การเปดเผยขอมูล

ผลขาดทุนดานเครดิตทีค
่ าดวาจะเกิดขึน
้
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

การกระทบยอดคาเผื่อ
ผลขาดทุนจาก ยอด
คงเหลือตนงวดไปยัง
ยอดคงเหลือปลายงวด
เพื่อแสดงการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

การตัดจําหนาย การ
ไดรับคืน และ การ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ขอมูล สมมติฐาน และ
วิธีการประมานการที่ใช
ในการวัดมูลคา ECL

นโยบายในการตัด
จําหนาย การนโยบาย
การเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข และ
หลักประกัน

การกระทบยอดมูลคาตาม
บัญชีจาก ยอดคงเหลือ
ตนงวดไปยังยอดคงเหลือ
ปลายงวดเพื่อแสดงการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ

มูลคาตามบัญชีโดย
แยกตามระดับการ
ประเมินความเสี่ยงดาน
เครดิต

ขอมูล สมมติฐาน และ
วิธีการประมาณการที่ใชใน
การวัดมูลคา ผลขาดทุน
ดานเครดิตที่คาดวาจะ
เกิดขึ้น (ECL) ในการ
กําหนดวาความเสี่ยงดาน
เครดิตและการปฏิบัติผิด
สัญญาเพิ่มขึ้นอยางมี
สาระสําคัญ

ขอมูล สมมติฐาน และ
วิธีการประมาณการที่ใช
ในการกําหนดวามีการ
ดอยคาดานเครดิต
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การกระทบยอดคาเผือ
่ ผลขาดทุนดอยคา
12-month
expected credit
loss

Lifetime
expected credit
loss

Credit-impaired
financial assets

Purchased
originated-credit
impaired

คาเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม (บาท)

X

X

X

X

การเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือทางการเงินที่รับรูแลว ณ วันที่ 1
มกราคม

X

-

(X)

-

- โอนเปลี่ยนเปน ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดชวงอายุ

(X)

X

(X)

-

- โอนเปลี่ยนเปน สินทรัพยทางการเงินที่มีการดอยคา

(X)

(X)

X

-

- โอนเปลี่ยนเปน ผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นใน 12 เดือน
ขางหนา

X

(X)

(X)

-

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลคาคาเผื่อผลขาดทุนใหม

X/(X)

X/(X)

X/(X)

X/(X)

X

X

X

X

สินทรัพยทางการเงินที่ตัดรายการไปในระหวางงวด

(X)

(X)

(X)

(X)

การตัดจําหนาย

(X)

(X)

(X)

(X)

การเปลี่ยนแปลงใน Model หรือตัวแปรความเสี่ยง

X/(X)

X/(X)

X/(X)

X/(X)

อัตราแลกเปลี่ยนหรือการเคลื่อนไหวอื่นๆ

X/(X)

X/(X)

X/(X)

X/(X)

X

X

X

X

สินทรัพยทางการเงินใหมที่ซื้อหรือไดมาในระหวางงวด

คาเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม (บาท)
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สวนที่ 7
สิ่งที่ PwC ใหความสําคัญ

สิ่งที่ตองคํานึงถึงกอนมาตรฐานมีผลบังคับใช
กระบวนการ
• กลยุทธในการปองกันความ
เสี่ยง
• การจัดทํารายงานเพื่อการ
บริหารจัดการ
• การวางแผนงบประมาณ
• การตัดสินใจทางธุรกิจ
• คูมือทางบัญชี และรายงาน
ทางการเงิน
• ผังบัญชี
• การวัดมูลคา

IFRS 9 – Financial instruments
PwC

ระบบ

บุคลากร

• การเปลี่ยนแปลงของระบบ
บัญชีและระบบที่เชื่อมโยงอื่นๆ
• ความตองการของระบบใหม
เชน การวัดมูลคา การคํานวณ
อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง การ
ดอยคา
• ความพรอมของขอมูล

• แผนการอบรมพนักงาน
• ความพรอมในดานจํานวนและ
ความสามารถเพื่อรองรับและ
จัดการการเปลี่ยนแปล
• การกํากับดูแลกิจการ
• ความรูเกี่ยวกับนโยบายและ
กระบวนการใหม
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สิ่งที่ตองคํานึงถึงกอนมาตรฐานมีผลบังคับใช
ระดับองคกร

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ทําใหเกิดผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท นอกเหนือจากผลกระทบทาง
การเงินตอกําไรขาดทุน ยังสงผลกระทบในวงกวางตอปจจัยตางๆ ที่มีผลตอมูลคาของผูถือหุน
การกําหนดราคาโดยคํานึงถึงความเสี่ยง

ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการความเสี่ยงและ
การจัดหาเงินทุน
• บุคลากร
• กระบวนการ
• ขอมูลและระบบ
• นโยบาย
• แผนการ
• ขอมูลและรายงานเพื่อการ
บริหาร

การกําหนด
ราคา

กําไรจากการ
ดําเนินธุรกิจ

ผลกระทบตอกําไร
ขาดทุนจากมาตรฐาน
การรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9 จาก
การตั้งคาเผื่อ รวมถึง
ความผันผวนตอเนื่อง
IFRS 9 – Financial instruments
PwC

การจัดกลุมลูกคา (Portfolio)
และวางแผนผลิตภัณฑ (Product mix)
ตําแหนงทางการตลาดโดยเทียบ
กับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน

ผลิตภัณฑ
และปริมาณ

การเติบโตของ
รายได

การเปดเผยขอมูล
และนโยบายกํากับ
โดยใชกลไกตลาด
ภาพลักษณ

IFRS 9

สภาพคลอง

ความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดเสีย

การตรวจสอบ
ภายนอก
การจัดอันดับความ
นาเชื่อถือภายนอก
ที่บงบอกถึงความ
ผันผวนของกําไร
ขาดทุนที่เพิ่มขึ้น
ตนทุนการกูยืม
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แผนการของ PwC ตอการบังคับใชของ IFRS 9 และ 17
Phase 1: Strategy & Assess

Phase 2: Design

Understand As-is

Recommendation

Products/Entities

IFRS 17

Current valuation
Accounting
policies
Working
procedures
Systems

• Fulfilment
cashflow
• Risk
adjustments
• Contractual
service margin
• Disclosures

IFRS 9
• C&M
• Impairment
model
• Hedge
accounting
• Disclosures

IT Assessment
• Data structure • Data
warehouse
• Data
rules/manipul • As-is System
capability
ation

• Classification & measurement
• Potential impairment model
- Loan
- Investments
- Account receivables
- Due to re-insurer
- Forward looking components
• Hedge accounting options
• Disclosure
• Potential data required and data
treatment

Phase 5: Operate & review

System & process implementation
Process & procedure

IFRS 17 implementation
• Assess impact on current
financial reporting system
• Develop new general ledger
capability
• Resolve technical and
practical issues identified
IFRS 9 implementation

Changes required on the existing policies & procedures,
for example:
 Accounting policy
 Impairment process & procedure
 IFRS 9 impairment calculation procedure
 Model validation & monitoring
 Report & monitoring procedure
 Disclosure preparation
 KPI/ Tax

Products (C&M)

IFRS 9

Gap analysis

Phase 4: Implement

Development

• Distinguish of component
• Unit of account
• Fulfilment cashflow modelling
• Expense study
• Contract boundary study
• Discount rate
• Contract Service Margin
• Disclosure
• Potential data required and data
treatment

Data

IFRS 17

Phase 3: Construct

Impairment model
construction

Loan/
Investment

A/R

System implementation
Due to
reinsurer

Model finalisation

Data
sources

Source
system

Data
warehouse

Data
transform

Disclosure
/ reporting

Modified
accounting
system

Model deployment

Hedge accounting
simulations
Disclosure
simulations

Go live
UAT
Develop UAT test
case for
Accounting
requirements
ECL calculation
Reporting &
disclosure

IT
• To-be data structure & data
requirement
• Linkage to existing systems
• System and functional
requirements

• Design ETF
• Define application specification
• Define integration specific
functional requirements
System implementation quality assurance

PMO Support
Training

IFRS 9 – Financial instruments
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หัวขอที่ PwC ใหความสนใจ
เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มีหลายประเด็นที่ตองพิจารณา
PwC ไดเลือกหัวขอที่ควรใหความสําคัญเพื่อบริษัทสามารถนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มาใชไดอยางเหมาะสม

การจัดประเภทและการวัดมูลคา

วิธีการคํานวณผลการดอยคา

การบัญชีปองกันความเสี่ยง

การเปดเผยขอมูล

IFRS 9 – Financial instruments
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การจัดประเภทและการวัดมูลคา
สิ่งที่ตองทํา
•
•
•
•

สิ่งที่ PwC สามารถชวยทานได

การจัดประเภทใหมตาม IAS 32
การจัดประเภทใหมตาม IFRS 9
การวัดมูลคาใหมตาม IFRS 9
คูบัญชีใหมเพื่อรองรับ IFRS 9

แผนธุรกิจและการบัญชี
•
•
•
•
•

การวิเคราะหผลิตภัณฑ
การสรางรูปแบบการดําเนินธุรกิจ (Business model)
การคํานวณ SPPI
การวิเคราะหการแยกอนุพันธแฝง (Bifurcation)
การแนะแนวนโยบายและแผนการอบรมตอเนื่อง

การดําเนินธุรกิจ

• ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและธุรกิจ

ระบบ

• แกไขปญหาดานขอมูลในระบบตางๆ

ผลงานสงมอบหลัก
•
•
•
•
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การจัดกลุมลูกคา
การจัดกลุมและวิเคราะหรูปแบบการดําเนินธุรกิจ (Business model)
การทดสอบ SPPI และการจัดกลุม
การแกไขที่อาจเกิดขึ้นของนโยบายบัญชี
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การดอยคา
สิ่งที่ตองทํา

สิ่งที่ PwC สามารถชวยทานได

• การกําหนดสินทรัพยทางการเงินที่อยู
ในขอบเขตของ IFRS 9
• วิธีการคํานวณการดอยคา
• การสรางเครื่องมือในการคํานวณการ
ดอยคา
• การวิเคราะหการจัดชั้น (Staging)
• เกณฑในการกําหนดเครื่องมือทางการ
เงินที่มีความเสี่ยงดานเครดิตอยูในระดับ
ต่ํา (Low credit risk)
• การวิเคราะหความออนไหว
(Sensitivity analysis)
• การแกไขนโยบาย

แผนธุรกิจและการบัญชี

• การจัดทําเครื่องมือในการคํานวณผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับทุกกลุมลูกคา
PD/LGD/EAD/Forward-looking/ ECL calculation
• การจัดทําเอกสารประกอบเครื่องมือในการคํานวณ
• การวิเคราะหการจัดชั้น (Staging)
• การแกไขนโยบายการดอยคา

การดําเนินธุรกิจ

• ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอการบันทึกบัญชี

ระบบ

• แกไขปญหาดานขอมูลในระบบตางๆ
• การจัดทําแผนงานในการคํานวณ (Excel worksheet)

ผลงานสงมอบหลัก
•
•
•
•
•
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การสรางเครื่องมือในการคํานวณการดอยคา : PD/LGD/EAD/Forward-looking/ ECL calculation
การวิเคราะหการจัดชั้น (Staging)
การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity analysis)
การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวของ
การแกไขนโยบาย
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การบัญชีปอ
 งกันความเสี่ยง
สิ่งที่ตองทํา

สิ่งที่ PwC สามารถชวยทานได

• การจัดทํากลยุทธในการปองกันความ
เสี่ยง
• การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการ
บัญชีปองกันความเสี่ยง
• การจัดทําการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวของ

แผนธุรกิจและการบัญชี

• การจัดทํากลยุทธในการปองกันความเสี่ยง
• การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการบัญชีปองกันความเสี่ยงทั้งกระบวนการ
• การจัดทํานโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของทั้งกระบวนการ

การดําเนินธุรกิจ

• การจัดทํานโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของทั้งกระบวนการ

ระบบ

• แกไขปญหาดานขอมูลในระบบตางๆ

ผลงานสงมอบหลัก
•
•
•
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กลยุทธในการปองกันความเสี่ยง
เอกสารที่เกี่ยวของกับการบัญชีปองกันความเสี่ยง
การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวของ
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การเปดเผยขอมูล
สิ่งที่ตองทํา
• การจัดทําโครงรางการเปดเผยขอมูล
(Disclosure template)
• การจัดเตรียมขอมูล (Data mapping)
• การจัดเตรียมขัอมูลผานระบบ (System
generation)

สิ่งที่ PwC สามารถชวยทานได

แผนธุรกิจและการบัญชี

• การจัดทําโครงรางการเปดเผยขอมูล (Disclosure template)

การดําเนินธุรกิจ

• นโยบายและกระบวนการทางบัญชี

ระบบ

• การระบุระบบตนทางของขอมูล
• แกไขปญหาดานขอมูลในระบบตางๆ

ผลงานสงมอบหลัก
• โครงรางการเปดเผยขอมูล (Disclosure template)
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Sinsiri Thangsombat, CPA
Partner, Assurance Financial Services, Thailand

Tel: +66 2 844 1419
Sinsiri.thangsombat@th.pwc.com

Responsibilities

Background and range of experience

• Sinsiri is the Assurance
Partner in Thailand’s
banks, other financial
institutions, insurance
and non banks. She also
had experience in Tesco
Lotus Retail Growth
Freehold and Leasehold
Property Fund Initial
Public Offering project
and WHA Premium
Factory Warehouse
Property Fund Public
Company Limited
Follow on Public
Offering.

She qualified as a Thai CPA and she has over 17 year’s experience with
PricewaterhouseCoopers not only in auditing and business assurance services but also
in operational audit. Her experience also includes leading the IPO for the property fund
and REIT. Recently She was appointed as the IFRS champion of the PwC Bangkok
office for the financial institutions client group. She is a speaker on the topic of IFRS 9
"Financial Instruments Recognition and Measurement" to PwC clients and public
seminar. She also involves in technical accounting advisory services, particularly for
financial instruments. Her main areas of technical advice on accounting issues are
within the context of Thai Accounting Standards and International Accounting
Standards, particularly on IFRS 9, IAS 39, IAS 32 and IFRS 7. In May 2008, Sinsiri
was assigned as a representative of PwC Bangkok office to perform an audit work
quality review at PricewaterhouseCooper’s Sydney office and PricewaterhouseCooper’s
Malasia office. The purpose of the review was to ensure that PwC audit work is being
conducted in line with the global standards and practices and meets with client
requirements and satisfaction

• Her expertise includes
IFRS and US GAAP
conversion, IPO and
public offering process
and IFRS and Thai
GAAP accounting
advisory

Relevant experience
She leads implement IFRS 9 at the Bank of Ayudhaya Public Company Limited and was
a part of the team to implement the IAS 39 at the Kasikornbank Public Company
Limited. Her primary responsibility is to assist the treasury department of the bank to
comply with the IAS 39 requirements including the treasury products, derivatives and
hedge accounting. Also, she is the leader in the treasury and liability module to review
the IAS 39 gap analysis and high level quantitative impact at the Bank of Ayudhya
Public Company Limited and Kiatnakin Bank Public Company Limited. She also leads
the IAS 39 gap analysis for non banking clients such as PTT Plc, PTT Exploration and
Production Plc., IRPC Plc., True Plc.,etc. She is currently advising Bank of Ayudhya
Public Company Limited implementing IFRS 9.

IFRS 9 – Financial instruments
PwC

Key clients

• Siam Commercical Bank – IFRS 9
• Bank of Ayudhya and subsidiaries
– IFRS 9
• Mizuho Bank – IFRS 9
implementation
• Kiatnakin Bank
• Sumitomo Bank
• Bank of America
• JP Morgan Chase Manhattan
Bank (Bangkok Branch)
• JP Morgan Securities (Thailand)
Company Limited
• Tesco Lotus Retail Growth
Freehold and Leasehold Property
Fund
• The Stock Exchange of Thailand
• AIA Thailand
Education and qualification

• Bachelor of Business
Administration, English Program,
Thammasat University
• Master’s degree is Business
Administration, Thammasat
University
• Diploma in Taxation Course, The
Institute of Legal Education, The
Thai Bar
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Chayathorn Chanruangvanich, CPA
Manager, Assurance Financial Services, Thailand
Tel: +66 2 844 1015
Chayathorn.chanruangvanich@th.pwc.com

Responsibilities

• Chayathorn is Manager
with Thai CPA with more
than 6 years of
experience in auditing
banking and capital
market sector, listed
companies in SET and
MAI and auditing Thai
banks in Laos
performing both local
GAAP and IFRS
• In addition, Chayathorn
is the key leading team
member for IFRS 9
project for financial
institution and non
financial-institution and
key leading team for
project management
role. He has more than
30 months experience in
IFRS 9 implementation
projects.

Background and range of experience

Key clients

Chayathorn has a solid experience in Classification and Measurement, Effective Interest
Rate, Impairment and Disclosures under IFRS 9 and IFRS 7. He has various strong
experiences in loans including corporate, retail, auto loans and credit card loans and
non-loans areas including treasury products, investment products and structured
products in both Thailand and ASEAN.

• Bank of Ayudhya Public
Company Limited and its
subsidiaries – IFRS 9
• Mizuho Bank Corporation –
IFRS 9
• Hattha Kaksekar Limited
(Cambodia) - IFRS 9
• Office of Insurance
Commission – IFRS 9
• Thai Life Assurance
Association – IFRS 9
• Ngern Tid Lor
• Phatra Securities PCL
• Dhipaya Insurance PCL
• American Express (Thai)
Company Limited

In addition, Chayathorn is currently the Project Manager of IFRS 9 model development
and technical accounting for model development for one of the largest banks in
Thailand.
In terms of Information Technology, Chayathorn has experience in data gap analysis
for IFRS 9 implementation and advice on business requirement development for IFRS
9 vendor selection.
Chayathorn has direct project management experience for IFRS 9 in one of the largest
bank in Thailand. He has led several project team meetings, resolve several project
problems and lead decision makings during IFRS 9 implementation phase. He also has
direct experience in IFRS 9 data gap analysis and system requirement.
For other business advisory services, Chayathorn has experience in constructing cost
allocation structure/ model for the financial institution in order to help the monitoring
and analysis of the profitability.
Chayathorn also has a strong experience in reviewing loan process and provision in
both specific approach and collective approach under IAS39 including Probability of
Default (PD) and Loss Given Default (LGD) models. He also has strong experience in
reviewing trouble debt restructuring process and calculation.

Education and qualification
• Certified Public Accountant
(Thailand)
• Bachelor of Business
Administration (International
Program), first class honours,
Chulalongkorn University

Chayathorn also has experience in international assignments which include auditing of
Thai banks in Laos on local GAAP and IFRS. He was the core team member who
assisted Thai banks in Laos to complete the first-time adoption of IFRS.
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