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หัวขอการบรรยาย เวลา

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคา 30 นาที

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 10 นาที

การดอยคา 45 นาที

การบัญชีปองกันความเสี่ยง 10 นาที

การเปดเผยขอมูลที่สําคัญ 15 นาที

สิ่งที่ PwC ใหความสําคัญ 10 นาที

ตารางการอบรม
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ผูบรรยายวันนี้

ชยาธร ฉันทเรอืงวณิชย
ผูจัดการ

คุณชยาธร เปนผูมีประสบการณและความเช่ียวชาญในธุรกิจการเงินการธนาคาร และมี
ประสบการณการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 และ
มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 มาใช จะเปนผูบรรยายในวันนี้
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แผนการพฒันาของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9 และ 17

มาตรฐานการบัญชีของไทยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือให
สอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีของสากลที่เปลี่ยนแปลงไป 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะกระทบตอธุรกิจประกันภัย 
ไดแก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางเงิน ฉบับที่
17 เร่ือง สัญญาประกันภัย

ในขณะนี้ทางสภาวิชาชีพบัญชีแหงประเทศไทย (“FAP”)ได
ประกาศรางมาตรฐานฉบับที่ 9 แลวในป พ.ศ. 2559 และจะมีผล
บังคับใชในป พ.ศ. 2562 สวนมาตรฐานฉบับที่ 17 ทางสภา
วิชาชีพกําลังอยูระหวางการแปลรางมาตรฐานเพ่ือประกาศใช
และคาดวาจะมีผลบังคับใชในป พ.ศ. 2565 

ความแตกตางในปมีผลบังคับใชของทั้งสองมาตรฐานจะทําให
เกิดปญหาในทางปฏิบัติ นั้นคือ IFRS 9 และ IFRS 17 มีความ
เช่ือมโยงกันในการกําหนดโมเดลทางธุรกิจ (business model)
เพ่ือการแบงประเภทและการวัดมูลคาตาม IFRS 9 และการจัด
กลุมสัญญาประกันภัยตาม IFRS 17 เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการบัญชี (accounting mismatch) รวมทั้ง ขอปฏิบัติ
สําหรับเงินลงทุนสําหรับผลิตภัณฑกลุมยูนิตลิงคและกลุมที่มี
ลักษณะรับผลประโยชนตามดุลยพินิจ (participating 
products) ที่จะมีการยกเวนขอปฏิบัติบางขอใน IFRS 9 

ดังนั้นการที่บริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัยไมพิจารณา
มาตรฐานบัญชีสองฉบับนี้ควบคูกันไปนั้น อาจทําใหเกิดผล
เสียหายในแงการเลือกนโยบายบัญชีที่ไมเหมาะสมและการตาม
ปรับแกระบบปฏิบัติการเพ่ือรองรับ การปฏิบัติตาม IFRS 9 และ 
IFRS 17 พรอมๆกัน
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เครื�องมือทางการเงนิ

มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 9

FAP ประกาศร่างมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที� 9 เครื�องมือทางการเงิน

ปี พ.ศ. 2559

TFRS 9 มีผลบงัคบัใชพ้ร้อมกบั TFRS 17
สาํหรับธุรกิจประกนัภยั (คาดการณ์ในเบื�องตน้)

TFRS 9 มผีลบังคับใช้ และ 
TAS 105 จะถกูยกเลิก

ปี  พ.ศ. 2562

FAP มแีผนที�จะออกแนว
ปฏิบัติของเครื�องมือทางการเงิน 
เพื�อธุรกิจประกนัภยั

ปี พ.ศ. 256?

ปี พ.ศ. 2565
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สัญญาประกนัภยั

มาตรฐานรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 17

IASB ประกาศมาตรฐาน 
IFRS 17 สัญญาประกนัภยั 

ปี พ.ศ. 2560
พวกเราอยู่ที�นี�

FAP คาดว่าจะแปลร่าง
มาตรฐาน TFRS 17 แล้วเสร็จ

ภายใน 1 ปี

ปี  พ.ศ. 2561

TFRS 17 มีผลบงัคบัใช้

(คาดการณ์ในเบื�องตน้)

ปี พ.ศ. 2565

TFRS 4 อาจจะมีการเพิ�มเติมทางเลือก
ของ deferral หรือ overlay ใน
การปฏิบัติ TFRS 9 กับ TFRS 4/

TFRS 17

ปี  พ.ศ. 256?

บริษทัประกนัต้องเริ�มเกบ็ข้อมลูเพื�อทาํ
การทาํข้อมลูเปรียบเทียบและ

การปรับปรุงยอดยกมา

ปี  พ.ศ. 2563
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แผนงานการนาํมาปฏบิตัใิชของบรษิทัประกนัภยั

2559 2560 2561 2562 2563 2564

ประกาศมาตรฐาน
(2560)

วันท่ีมีผลบังคับใช
(ตนป 2564)

ปปฏิทิน

การรายงานทางการเงิน
สําหรับปครั้งแรก

(Q4 2564)

การรายงานทางการเงิน
สําหรับไตรมาสครั้งแรก

(Q1 2564)

ตัวเลขเปรียบเทียบ
สําหรับป

(Q4 2563)

ตัวเลขเปรียบเทียบ
สําหรับไตรมาส

(Q1 2563)

ยอดคงเหลือยกมา
(Q4 2562)

ขอมูลทางการเงินที่
บริษัทตองเตรียมพรอม

ระดับสากล
(IFRS17)

สําหรับ
ประเทศไทย

การทดลองใช การนํามาใชจริงการนํามาปฏิบัติใชการศึกษาและประเมินผลกระทบ

• การศึกษาความรูเกี่ยวกับ
มาตรฐาน

• การตีความมาตรฐานที่เกี่ยวของ
กับแตละบริษัท

• ประเด็นสําคัญตางๆ
• ผลกระทบตอระบบ รายงานทาง

การเงิน และการดําเนินธุรกิจ
• แผนการนํามาปฏิบัติใช

• การเปล่ียนแปลงตอโครงสรางขอมูล
• การเปล่ียนแปลงตอระบบบัญชี
• การเปล่ียนแปลงตอแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรประกันภัย
• ทฤษฎีทางบัญชี
• การวางผังบัญชีและการเปดเผยขอมูล

• การเตรียมขอมูล
เปรียบเทียบ

• การเตรียม
รายงานทาง
การเงิน

• การสื่อสารตอผูมี
สวนไดเสีย

• ผลกระทบ
ทางดานกลยุทธ

การเก็บขอมูลสําหรับ
การเปล่ียนแปลง

ประกาศมาตรฐาน
(2557)

วันท่ีมีผลบังคับใช
(ตนป 2561)

ระดับสากล
(IFRS9)

ใช overlay or deferral option 
จนกวา IFRS 17 จะนํามาปฏิบัติใช

• อยูในระหวาง
การพิจารณา

คาดวาจะมีผลบังคับใชพรอมกับ TFRS 17
(แนวทางการปฏิบัติสําหรับธุรกิจประกันภัยในระยะเวลาท่ี TFRS 17 ยังไมมีผลบังคับใช)
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TAS 105 TFRS 9

การจดัประเภทและการวดัมูลค่า
- กาํหนดตามนโยบายบญัชีของบริษทั

การบญัชีป้องกนัความเสี�ยง
- ไม่มี

การด้อยค่า
- ผลขาดทุนที�เกิดขึ�นแลว้

รายได้ดอกเบี�ย
- ตามอตัราดอกเบี�ยในสญัญา

สรปุภาพรวมการเปลีย่นแปลงของมาตรฐานรายงานทางการเงนิเกีย่วกบั
เครือ่งมอืทางการเงนิ (High-level summary of changes)

7

การจัดประเภทและการวดัมูลค่า
- รูปแบบการดาํเนินธุรกิจ
- การทดสอบเงินตน้และดอกเบี�ยตามจาํนวนคงคา้ง
- สิทธิในการวดัมูลค่ายติุธรรม

การด้อยค่า

- ผลขาดทุนที�คาดวา่จะเกิดขึ�น
- การจดัประเภทของระดบัการดอ้ยค่า

รายได้ดอกเบี�ย
- ตามอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง

- รับรู้บนมูลค่าสุทธิเมื�อมีการดอ้ยค่าในระดบั3

การบญัชีป้องกนัความเสี�ยง
- มี
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ผลกระทบทีค่าดวาจะเกดิตองบการเงนิของบรษิทัประกนัวนิาศภยั
งบแสดงฐานะทางการเงิน - สินทรัพย

ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการนํามาตรฐานใหมมาใชจะแตกตาง
กันสําหรับแตละบริษัท โดยขึ้นอยูกับความหลากหลายของเครื่องมือทางการเงิน
และนโยบายที่เกี่ยวของ รวมถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับตัวเลือกในการ
นํามาใชของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย

รายการบนงบ
การเงนิ

ในขอบเขต
ของ IFRS 9

ผลกระทบ
ตอกาํไร
ขาดทนุ

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอธรุกจิ

เงินลงทุนในตรา
สารหน้ี

P - การจัดทํา Business model
- การทดสอบ SPPI
- การคํานวณมูลคายุติธรรม

เงินลงทุนในตรา
สารทุน

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

สินทรัพย
ประกันภัยตอ/ เบี้ย
ประกันภัยคางรับ

O
- ไมอยูในขอบเขตของ IFRS 9

เงินใหกูยืม P - การจัดทํา Business model
- การทดสอบ SPPI
- การคํานวณมูลคายุติธรรม
- การดอยคาและการประเมินผลขาดทุนทางเครดิต
- ขอมูลที่มีการคาดการณไปในอนาคต (Forward-
looking information)

ตราสารอนุพันธ P - ไมอนุญาตใหใชเกณฑคงคาง
- การคํานวณมูลคายุติธรรม
- การบัญชีปองกันความเสี่ยง (หากเลือกใช)

สินทรัพยอื่น P - การดอยคาและการประเมินผลขาดทุนทางเครดิต
- ขอมูลที่มีการคาดการณไปในอนาคต (Forward-
looking information)

ผลกระทบท่ีคาดวาจาก 
IFRS 9 ท่ีสําคัญตอธุรกิจ
ประกันภัย ไดแก การจัด
ประเภทและการวัดมูลคา 
และผลขาดทุนทางเครดิต
ที่คาดวาจะเกิดขึ้น
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ผลกระทบทีค่าดวาจะเกดิตองบการเงนิของบรษิทัประกนัวนิาศภยั
งบกําไรขาดทุน

ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการนํามาตรฐานใหมมาใชจะแตกตาง
กันสําหรับแตละบริษัท โดยขึ้นอยูกับความหลากหลายของเครื่องมือทางการเงิน
และนโยบายที่เกี่ยวของ รวมถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับตัวเลือกในการ
นํามาใชของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย

รายการบนงบ
การเงนิ

ในขอบเขต
ของ IFRS 9

ผลกระทบ
ตอกาํไร
ขาดทนุ

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอธรุกจิ

รายไดจากการ
ลงทุนสุทธิ

P - อัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง

กําไรจากเงิน
ลงทุน

P
- การคํานวณมูลคายุติธรรม

กําไร (ขาดทุน)
จากการปรับ
มูลคายุติธรรม 
และขาดทุนจาก
การดอยคา

P
- การคํานวณมูลคายุติธรรม
- ผลขาดทุนทางเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น

การเปล่ียนแปลงของความ
นาเช่ือถือดานเครดิตของเงิน
ลงทุนในตราสารหน้ีมี
ผลกระทบตอการคํานวณ
อัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง
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ผลกระทบทีค่าดวาจะเกดิตองบการเงนิของบรษิทัประกนัวนิาศภยั
งบกําไรขาดทุน - กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการนํามาตรฐานใหมมาใชจะแตกตาง
กันสําหรับแตละบริษัท โดยขึ้นอยูกับความหลากหลายของเครื่องมือทางการเงิน
และนโยบายที่เกี่ยวของ รวมถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับตัวเลือกในการ
นํามาใชของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย

รายการบนงบ
การเงนิ

ในขอบเขต
ของ IFRS 9

ผลกระทบ
ตอกาํไร
ขาดทนุ

ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอธรุกจิ

การเปล่ียนแปลง
ในมูลคายุติธรรม
สุทธิของเงิน
ลงทุนเผ่ือขาย

P - เปล่ียนเปนเงินลงทุนท่ีถูกวัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- การจัดประเภทและการวัดมูลคา
- การคํานวณมูลคายุติธรรม
- กําไรขาดทุนที่ยังไมรับรูของมูลคายุติธรรม
ของตราสารหน้ีจะถูกจัดประเภทรายการใหม
เขาไปไวในกําไรขาดทุนเม่ือขาย
- กําไรขาดทุนที่ยังไมรับรูของมูลคายุติธรรม
ของตราสารทุนจะไมถูกจัดประเภทรายการใหม
เขาไปไวในกําไรขาดทุนเม่ือขาย

กําไร (ขาดทุน)
จากการประมาณ
การตามหลัก
คณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับ
โครงการ
ผลประโยชน
พนักงาน

O

- ไมอยูในขอบเขตของ IFRS 9

บริษัทควรใหความสําคัญตอ
การพิจารณาการจัดประเภท
ของเงินลงทุนในตราสารทุน
อยางระมัดระวัง

10



การจัดประเภทรายการและการวดัมลูคา
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1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา

IFRS 9 – Financial instruments
12

1. การจัดประเภทรายการและวดัมลูคาสินทรพัยทางการเงิน

TAS 105

เงินลงทุนที่ถือจนครบกําหนด

เงินลงทุนทั่วไป

เงินลงทุนเผื่อขาย

เงินลงทุนเพือ่คา

TFRS 9

Amortised cost

Fair
Value*

OCI

PL

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

IAS 39

Held to Maturity

Loan and receivables

Available for Sale

Fair value through PL
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1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา

IFRS 9 – Financial instruments

สิทธิอยางไมมีเง่ือนไขท่ีจะหลีกเล่ียงการ

สงมอบเงินสดหรือสินทรัพยทางการเงิน

การชําระดวยตราสารทุน

ท่ีกิจการเปนผูออก

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีใหสิทธิขายคืน ประมาณการจายชําระท่ีอาจเกิดขึ้น

IAS 32

หลักการในการพจิารณาวาเปนหนี้สนิทางการเงินหรอืตราสารทนุ

13
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1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา

IFRS 9 – Financial instruments

สรุปการจัดประเภทและการวดัมลูคาของสินทรพัยทางการเงนิ

14

ถือไวเพื่อรับกระแสเงินสด
ตามสัญญา

“Hold to collect"?

กระแสเงินสดตามสัญญาไดมาจากเงินตนและดอกเบ้ียเทานั้น
(เปนไปตามเกณฑของ SPPI หรือไม)

ใชสิทธิในการวัดมูลคายุติธรรม (Fair value option) หรือไม

ราคาทุนตัดจําหนายราคาทุนตัดจําหนาย FVTPLFVTPL

FVOCI
(สามารถกลับมารับรูใน
กําไรหรือขาดทุนใน

อนาคต)

FVOCI
(สามารถกลับมารับรูใน
กําไรหรือขาดทุนใน

อนาคต)

FVOCI
(ไมนํากลับมารับรูในกําไร
หรือขาดทุนอีกในอนาคต)

FVOCI
(ไมนํากลับมารับรูในกําไร
หรือขาดทุนอีกในอนาคต)

ถือไวเพื่อรับกระแสเงินสด
ตามสัญญาและเพื่อขาย

"Hold & Sell"?
มีความต้ังใจท่ีจะซื้อขายใช

ใช

ใช

ไมใช ใช

ไม
ใช

ใช
ใชสิทธิในการวัดมูลคายุติธรรม
ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ตราสารหนี้ตราสารหนี้ อนุพันธอนุพันธ ตราสารทุนตราสารทุน

รูปแบบการดําเนินธุรกิจ
(Business model)

รูปแบบการดําเนินธุรกิจ
(Business model)

SPPISPPI

ทางเลือกของการวัดมูลคา
ยุติธรรม

ทางเลือกของการวัดมูลคา
ยุติธรรม

ไมใช

ไม
ใช

ไม
ใช

ไม
ใช

ไม
ใช

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

รูปแบบการดําเนนิธรุกจิของกจิการ IFRS 9 – รูปแบบการดําเนินธุรกิจของกิจการหมายถึงวิธีการที่กิจการจัดการสินทรัพยทางการเงินเพื่อที่จะกอใหเกิด
กระแสเงินสด รูปแบบการดําเนินธุรกิจจะสามารถระบุไดวากระแสเงินสดของบริษัทเกิดจากกระแสเงินสดตามสัญญาหรือการขายสินทรัพยทางการเงิน หรือ
ทั้งสองอยาง

ผูมีหนาทีร่บัผดิชอบ – รูปแบบการดําเนินธุรกิจถูกกําหนดโดยบุคลากรระดับผูบริหารคนสําคัญซึ่งหมายถึงกลุมบุคคลที่มีสิทธิและหนาที่ในการวางแผน กํากับ 
และควบคุมกิจกรรมขององคกรที่เกี่ยวของทั้งโดยตรงและทางออม รวมถึงกรรมการขององคกร

ใช

ใช
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1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา

IFRS 9 – Financial instruments

การรับรูรายการเริม่แรก

เดบิต เงินลงทุนในหุนกู 100 ลานบาท

สวนเกินมูลคาหุนกู 10 ลานบาท

เครดิต เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 110 ลานบาท

การรับรูรายการในภายหลัง

เดบิต รายไดดอกเบี้ย 1 ลานบาท

เครดิต สวนเกินมูลคาหุนกู 1 ลานบาท

เมื่อเงนิลงทุนครบกําหนด 100 ลานบาท

เดบิต เงินสด 100 ลานบาท

เครดิต เงินลงทุนในหุนกู 100 ลานบาท

วิธีการลงบญัชขีอง Amortised cost (ตราสารหนี)้

15
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1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา

IFRS 9 – Financial instruments

การรับรูรายการเริม่แรก

เดบิต เงินลงทุนในหุนกู 100 ลานบาท

สวนเกินมูลคาหุนกู 10 ลานบาท

เครดิต เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 110 ลานบาท

การรับรูรายการในภายหลัง (กําหนดใหหุนกูมมีลูคายุติธรรม 115 ลานบาท)

เดบิต รายไดดอกเบี้ย 1 ลานบาท

เครดิต สวนเกินมูลคาหุนกู 1 ลานบาท

เดบิต สวนเกินจากการวัดมูลคายุติธรรม – หุนกู 6 ลานบาท

เครดิต กําไรท่ียังไมรับรูจากการวัดมูลคายุติธรรม (OCI) 6 ลานบาท

วิธีการลงบญัชขีอง FVOCI (ตราสารหนี้)

16



PwC

1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา

IFRS 9 – Financial instruments

การขาย (กําหนดใหขายหุนกูที่ 120 ลานบาท)

เดบิต เงินสด 120 ลานบาท

กําไรท่ียังไมรับรูจากการวัดมูลคายุติธรรม (OCI) 6 ลานบาท

เครดิต เงินลงทุนในหุนกู 100 ลานบาท

สวนเกินมูลคาหุนกู 9 ลานบาท

สวนเกินจากการวัดมูลคายุติธรรม – หุนกู 6 ลานบาท

กําไรจากการขายหุนกู (กําไรขาดทุน) 11 ลานบาท

วิธีการลงบญัชขีอง FVOCI (ตราสารหนี้) (ตอ)
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1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา

IFRS 9 – Financial instruments

การรับรูรายการเริม่แรก

เดบิต เงินลงทุนในหุนกู 100 ลานบาท

สวนเกินมูลคาหุนกู 10 ลานบาท

เครดิต เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 110 ลานบาท

การรับรูรายการในภายหลัง (กําหนดใหหุนกูมมีลูคายุติธรรม 115 ลานบาท)

เดบิต สวนเกินจากการวัดมูลคายุติธรรม – หุนกู 5 ลานบาท

เครดิต กําไรท่ียังไมรับรูจากการวัดมูลคายุติธรรม (กําไรขาดทุน) 5 ลานบาท

การขาย (กําหนดใหขายหุนกูที่ 120 ลานบาท) 

เดบิต เงินสด 120 ลานบาท

กําไรท่ียังไมรับรูจากการวัดมูลคายุติธรรม (กําไรขาดทุน) 5 ลานบาท

เครดิต เงินลงทุนในหุนกู 100 ลานบาท

สวนเกินมูลคาหุนกู 10 ลานบาท

สวนเกินจากการวัดมูลคายุติธรรม – หุนกู 5 ลานบาท

กําไรจากการขายหุนกู (กําไรขาดทุน) 10 ลานบาท

วิธีการลงบญัชขีอง FVTPL (ตราสารหนี)้
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1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา
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การรับรูรายการเริม่แรก

เดบิต เงินลงทุนในหุน 100 ลานบาท

เครดิต เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 100 ลานบาท

การรับรูรายการในภายหลัง (กําหนดใหหุนมมีลูคายุติธรรม 115 ลานบาท)

เดบิต สวนเกินจากการวัดมูลคายุติธรรม – หุน 15 ลานบาท

เครดิต กําไรท่ียังไมรับรูจากการวัดมูลคายุติธรรม (OCI) 15 ลานบาท

การขาย (กําหนดใหขายหุนที่ 120 ลานบาท) 

เดบิต เงินสด 120 ลานบาท

กําไรท่ียังไมรับรูจากการวัดมูลคายุติธรรม (OCI) 15 ลานบาท

เครดิต เงินลงทุนในหุน 100 ลานบาท

สวนเกินจากการวัดมูลคายุติธรรม – หุน 15 ลานบาท

กําไรจากการขายหุน (สวนของผูถือหุน) 20 ลานบาท

วิธีการลงบญัชขีอง FVOCI (ตราสารทุน)
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1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา
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การรับรูรายการเริม่แรก

เดบิต เงินลงทุนในหุน 100 ลานบาท

เครดิต เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 100 ลานบาท

การรับรูรายการในภายหลัง (กําหนดใหหุนมมีลูคายุติธรรม 115 ลานบาท)

เดบิต สวนเกินจากการวัดมูลคายุติธรรม – หุน 15 ลานบาท

เครดิต กําไรท่ียังไมรับรูจากการวัดมูลคายุติธรรม (กําไรขาดทุน) 15 ลานบาท

การขาย (กําหนดใหขายหุนที่ 120 ลานบาท) 

เดบิต เงินสด 120 ลานบาท

กําไรท่ียังไมรับรูจากการวัดมูลคายุติธรรม (กําไรขาดทุน) 15 ลานบาท

เครดิต เงินลงทุนในหุน 100 ลานบาท

สวนเกินจากการวัดมูลคายุติธรรม – หุน 15 ลานบาท

กําไรจากการขายหุน (กําไรขาดทุน) 10 ลานบาท

วิธีการลงบญัชขีอง FVTPL (ตราสารทนุ)
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1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา
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การประเมนิรปูแบบการดาํเนนิธรุกจิขอบงชี้

วัตถุประสงคของ
ถือครองสินทรัพย
ทางการเงินตามที่
ไดประเมินโดย

ผูบริหาร

ขอจํากัดของการ
จําหนาย สินทรัพย

ทางการเงิน

วิธีการที่ใชในการ
ประเมินและ

รายงานผลการ
ดําเนินงานของ
สินทรัพยทาง
การเงิน

ดัชนีชี้วัดผลงาน
ของผูจัดการ

ระดับและเหตุผล
สําหรับการขาย
สินทรัพยทาง
การเงิน
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การทดสอบ SPPI
หลักการของเงินตนและดอกเบ้ีย

22

เงินตน ดอกเบี้ย

จํานวนเงินตนอาจเปล่ียนแปลงตามอายุของสินทรัพยทาง
การเงิน (เชน การชําระคืน)

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

เงื่อนไขสญัญา ซ่ึงทําใหเกิดการจายชําระของ

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงิน ณ การรับรูเม่ือ
เริ่มแรก

เปนผลตอบแทนที่สะทอนถึงความเสี่ยงจากการใหกูยืมท่ัวไป 
(เชน ความเสี่ยงจากสภาพคลอง) และตนทุนทางตรง (เชน
คาบริการ หรือตนทุนการบริหารจัดการ) และอัตราผลกําไร
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สกุลเงิน

การปรับมูลคาทางการเงิน

(Leverage)

การชําระกอนกําหนด

(Prepayment)

สิทธิเลือกขยายเวลา

เงื่อนไขในสัญญามีการ

เปลี่ยนแปลงระยะเวลา

หรือจํานวนเงินของ

กระแสเงินสดตามสัญญา

เครื่องมือทางการเงินที่

ผูใหกูไมมีสิทธิไลเบ้ีย 

(Non-recourse

instrument)

ตราสารที่อางอิงตาม

สัญญา

เกณฑในการประเมนิ SPPI (กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นตามสัญญาจากสินทรัพยทางการเงินในวันที่
กําหนดไวเปนการรับชําระเงินตนและดอกเบี้ยจากจํานวนเงินตนคงคางเทาน้ัน)
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1) การจัดประเภทและการวัดมูลคา
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ตัวอยางของกระแสเงินสดตามสัญญา ซึ่งไมข้ึนอยูเงินตนและดอกเบ้ียเทานั้น (“SPPI”): 

• หุนกูท่ีจํานวนดอกเบ้ียแปรผกผันกับอัตราดอกเบ้ียตามตลาด (inverse floaters) 

• สินทรัพยท่ีผลตอบแทนเช่ือมโยงกับ equity index 

• การยืดเวลาการชําระดอกเบี้ยเมื่อดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึนไมถูกคงคางอยูในจํานวนท่ีรอตดับัญชี

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

• หุนกูแปลงสภาพ (จากมุมมองของผูถือหุนกู)

การทดสอบ SPPI
ผลิตภัณฑที่ตองนํามาพิจารณา SPPI
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ภายใต IFRS9 กิจการไมสามารถแยกบันทึก
รายการอนุพันธแฝงออกจากสัญญาหลักสําหรับ
สินทรัพยทางการเงินท่ีอยูในขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
สินทรัพยทางการเงินท่ีเปนเคร่ืองมือทางการเงิน
แบบผสมจะถูกพิจารณาในการจัดประเภทและ
วัดมูลคาโดยพิจารณาในภาพรวมท้ังสัญญา

การจดัประเภทและการรบัรูรายการ เครือ่งมอืทางการเงนิแบบ
ผสม

25

บันทึก อนุพันธแฝง
แยกออกจากสญัญาหลกั

ใช ไม

ไมบนัทกึ อนุพันธแฝง
แยกออกจากสญัญาหลกั

ขอกําหนดตาม IAS 39

อนุพันธแฝงเขาเงือ่นไขทัง้ 3 ขอตอไปนี:้

(i) ท่ีไมมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับสัญญาหลัก

(ii) เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแยกได ลักษณะตรงตาม นิยาม

ของตราสารอนุพันธ

(iii)  เคร่ืองมือทางการเงินแบบผสมไมไดมกีารวัดมูลคาโดย

วิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน (FVTPL)
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ตราสารทุนท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

ผานกําไรหรือขาดทุน

ทางเลือกในการใชการวัด

มูลคาดวยมูลคายุติธรรม

ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่น เมื่อไมไดถือไวเพื่อคา

ยกเลิกการยกเวนตนทุน

สําหรับตราสารทุนท่ีไมมี

ราคาเสนอซื้อเสนอขาย

การจัดประเภทและการวดัมลูคา - ตราสารทนุ

26

*FVOCI (Without recycling) จะไมมีการรับรูกําไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการขายเขางบกําไรขาดทุน แตจะรับรูโดยตรงไปยังกําไรสะสม

แตละรายการ
สามารถเลือกใช
วิธีการจัดประเภทท่ี

แตกตางกันได

มูลคายุติธรรมผานกําไรมูลคายุติธรรมผานกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไมมี
การปรับปรุงการจัดประเภท
ใหมในกําไรหรือขาดทุน 

(FVOCI without
recycling*)

ไมตองประเมิน
การดอยคา

เงินปนผลรับรูในใน
กําไรหรือขาดทุน

สําหรับงวด
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บริษัทประกันวินาศภัยแหงหนึ่งไดลงทุนในตราสารทุนของบริษทัในตลาดหลักทรัพยแหงหนึ่งจํานวน 2 หุน หุน
ละ 5,000 บาท

คําถาม 1:

บริษัทแหงหนี้สามารถเลือกจัดประเภทใหหุนบริษัทเดียวกัน

การจัดประเภทและวัดมูลคารายการของ 1 หุน เปน FVPL = มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน
การจัดประเภทและวัดมูลคารายการอีก 1 หุน เปน FVOCI = มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ไม
สามารถกลับมารับรูในกําไรหรือขาดทุนอีกในอนาคตไดอกี)

คําถาม 2:
ในปถัดมา เมื่อราคาหุนดีข้ึน บริษัทแหงนี้อยากจัดประเภทและวัดมูลคาหุน FVOCI ใหเปน FVPL บริษัทสามารถ
ทําไดหรือไม

คําถามเกีย่วกบัการจดัประเภทและวดัมลูคาของตราสารทนุ

27
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หนี้สินท่ีไมใชเพ่ือคา 
วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจาํหนาย

2. การจัดประเภทและการวดัมลูคาหนีส้ินทางการเงนิ

28

ปจจุบนั IFRS 9

หนี้สินเพ่ือการคา หนี้สินท่ีกิจการเลือกวัด
มูลคาดวยมูลคายุติธรรม และตราสาร

อนุพันธ 
วัดมูลคาดวยวิธีมูลคายุตธิรรม

หนี้สินทางการเงินวัดมูลคาโดยใชวิธี
ราคาทุนตัดจําหนาย
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สรุปการจัดประเภทและการวดัมลูคาของหนีส้ินทางการเงนิ

29

ถือไวเพื่อคา วิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนใช

ใชสิทธิในการวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม

ไมใช

แยกบันทึกรายการอนุพันธแฝง

ไมใช

วิธีราคาทุนตัดจําหนาย

ไมใช

กําไรขาดทุนใช

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

สวนที่
นอกเหนือจาก
ความเสี่ยงดาน

เครดิตของกิจการ
เอง

ความเสี่ยงดาน
เครดิตของกิจการ

เอง

วิธีราคาทุนตัดจําหนาย วิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน

ใช

สัญญาหลัก อนุพันธแฝง
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สินทรัพยทางการเงินภายใต IFRS9 รับรูและวัดมูลคา ณ เร่ิมแรก ดวยมูลคายุติธรรม

(IFRS 9 ยอหนาท่ี 5.1.1)

ซึ่งบังคับใหใชการวัดมูลคายุติธรรมภายใต IFRS 13

รายการท่ัวไปท่ียังไมถูกรับรูดวยมูลคายุติธรรม :

การวัดมลูคาเมือ่เริม่แรก :

1. เงินใหกูยืมพนักงาน

2. เงินใหกูยืมท่ีมีอัตราดอกเบ้ียต่ํากวาตลาดกับบริษัทยอย

การวัดมลูคาภายหลงั :

1. เงินลงทุนท่ัวไป

3. มูลคายุติธรรม

30
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ข4.4.1 กําหนดใหกิจการจัดประเภทรายการสินทรัพยทางการเงินใหม หากรูปแบบการดําเนนิธรุกจิในการ
จัดการสนิทรพัยทางการเงนิเหลานัน้เปลีย่นแปลงไป การเปลี่ยนแปลงดังกลาวคาดวาจะไมเกิดข้ึนบอย ผูบริหาร
ระดับสงูของกจิการกาํหนดการเปลีย่นแปลงดงักลาวโดยพิจารณาจากการเปลีย่นแปลงทัง้ภายในและภายนอก 
ซึ่งมนียัสาํคญัตอการดาํเนนิงานของกจิการและสามารถพสิจูนแกบุคคลภายนอกได ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงใน
รูปแบบการดําเนินธุรกิจของกิจการจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อกิจการเร่ิมตนหรือสิ้นสุดสภาพในการดําเนินกิจกรรมท่ีมี
นัยสําคัญตอการดําเนินงานของกิจการ เชน เมื่อกิจการซื้อ จําหนายหรือยกเลิกกลุมธุรกิจ

4. การจัดประเภทรายการใหมของสินทรพัยทางการเงนิ
เกณฑทีใ่ชในการจดัประเภทรายการใหม
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ประเภทรายการ
เดิม

ประเภทรายการ
ใหม

ผลกระทบ

มูลคายุติธรรม
ผานกําไรหรือ
ขาดทุน

มูลคายุติธรรม
ผานกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น

สินทรัพยทางการเงินดังกลาวยังคงถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมตอไป
อัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงคํานวณจากมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีจัดประเภทรายการใหม 

มูลคายุติธรรม
ผานกําไรหรือ
ขาดทุน

ราคาทุนตัด
จําหนาย

มูลคายุติธรรมของสินทรัพย ณ วันท่ีจัดประเภทรายการใหม จะเปนมูลคาตามบัญชี
ข้ันตนใหม อัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงคํานวณจากมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีจัดประเภท
รายการใหม 

มูลคายุติธรรม
ผานกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

มูลคายุติธรรม
ผานกําไรหรือ
ขาดทุน

สินทรัพยทางการเงินดังกลาวยังคงวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมตอไป ผลกําไรหรือ
ขาดทุนสะสมท่ีเคยบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนออกจากสวนของ
เจาของไปยังกําไรหรือขาดทุนและถือเปนการปรับปรุงการจัดประเภทรายการ ณ 
วันท่ีจัดประเภทรายการใหม 

มูลคายุติธรรม
ผานกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ราคาทุนตัด
จําหนาย

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกจัดประเภทรายการตองถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ 
วันท่ีจัดประเภทรายการใหม ผลกําไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบันทึกในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนออกจากสวนของเจาของ และปรับปรุงกับมูลคายุติธรรมของ
สินทรัพยทางการเงิน ณ วันท่ีจัดประเภทรายการใหม การจัดประเภทรายการใหมไม
ทําใหอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงถูกปรับปรุง 

ผลกระทบจากการจดัประเภทรายการใหม
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ประเภทรายการ
เดิม

ประเภทรายการ
ใหม

ผลกระทบ

ราคาทุนตัด
จําหนาย

มูลคายุติธรรม
ผานกําไรหรือ
ขาดทุน

กิจการตองวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงินดังกลาวดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีจัด
ประเภทรายการใหม ผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากความแตกตางระหวางราคา
ทุนตัดจําหนายของสินทรัพยทางการเงินท่ีเคยบันทึกไวกับมูลคายุติธรรมจะถูกรับรูใน
กําไรหรือขาดทุน
ไมมีขอกําหนดในการคํานวณอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง 

ราคาทุนตัด
จําหนาย

มูลคายุติธรรม
ผานกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น

กิจการตองวัดมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีจัดประเภทรายการใหม ผลกําไรหรือขาดทุนท่ี
เกิดข้ึนจากความแตกตางระหวางราคาทุนตัดจําหนายของสินทรัพยทางการเงินท่ีเคย
บันทึกไวกับมูลคายุติธรรมนั้นใหรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น การจัดประเภท
รายการใหมไมทําใหอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงและการวัดมูลคาของผลขาดทุนดาน
เครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนถูกปรับปรุง

ผลกระทบจากการจดัประเภทรายการใหม
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ถาใช IFRS 9 กอน IFRS 17 ผลกระทบของการจดัประเภทรายการใหม 
ณ วันที่ใช IFRS 17 จะเปนอยางไร?

34

Eligible financial assets?

Redesignation allowed at the initial
application under IFRS 17

Redesignation not allowed

Follow IFRS 9
reclassification

criteria

Restatement prior
periods, if possible
without the use of

hindsight

Adjust retained
earnings and other

component of equity on
the initial application

Restatement of
prior periods, if

error

Retrospectively
application

Reference: IFRS 17 paragraph C29-C32

YesYes NoNo

Additional disclosures



สวนที่ 3
อัตราดอกเบีย้ทีแ่ทจรงิ
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ขอบเขตของ IFRS 9 : การคาํนวณอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจรงิ

36

ไมไม

ถือไวเพ่ือรับกระแสเงินสด
ตามสัญญา

“Hold to collect"?

กระแสเงินสดตามสัญญาไดมาจากเงินตนและดอกเบี้ยเทาน้ัน
(เปนไปตามเกณฑของ SPPI หรือไม)

ใชสิทธิในการวัดมูลคายุติธรรม (Fair value option) หรือไม

ราคาทุนตัดจําหนายราคาทุนตัดจําหนาย FVTPLFVTPL
FVOCI

(สามารถกลับมารับรูใน
กําไรหรือขาดทุนใน

อนาคต)

FVOCI
(สามารถกลับมารับรูใน
กําไรหรือขาดทุนใน

อนาคต)

FVOCI
(ไมสามารถกลับมารับรูใน
กําไรหรือขาดทุนในอนาคต

ไดอีก)

FVOCI
(ไมสามารถกลับมารับรูใน
กําไรหรือขาดทุนในอนาคต

ไดอีก)

ถือไวเพ่ือรับกระแสเงินสด
ตามสัญญาและเพ่ือขาย

"Hold & Sell"?
มีความต้ังใจท่ีจะซื้อขายใชไม

ใช

ใช

ใช

ใช

ใช

ไม

ไม

ไม

ไม

ใช

ใชสิทธิในการวัดมูลคา
ยุติธรรมผานกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ตราสารหนี้ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธตราสารอนุพันธ ตราสารทุนตราสารทุน

ขอบเขตการคํานวณอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง
ตาม IFRS 9
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2) อัตราดอกเบ้ียที่แทจริง

IFRS 9 – Financial instruments

หลักการของอัตราดอกเบีย้ทีแ่ทจรงิ

วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง วิธีท่ีใชในการคํานวณราคาทุนตัดจําหนายของสินทรัพย
ทางการเงินหรือหนึ้สินทางการเงิน และมีการปนสวนและ
รับรูรายไดหรือคาใชจายดอกเบี้ยในกําไรหริอขาดทุน
ตลอดชวงระยะเวลาท่ีเก่ียวของ

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินทุกรายการท่ีถูกจัดประเภทเปน
ราคาทุนตัดจําหนายและวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จะตองรับรูรายไดหรือคาใชจาย
ดอกเบ้ียดวยวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง
(EIR)

อัตราท่ีใชในการคิดลดประมาณการเงินสดจายหรือรับใน
อนาคตตลอดอายุท่ีคาดไวของสินทรัพยทางการเงินหรือ
หนี้สินทางการเงินเพ่ือใหไดมูลคาตามบัญชีข้ันตนของ
สินทรัพยทางการเงิน หรือราคาทุนตัดจําหนายของหนี้สิน
ทางการเงิน
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อัตราดอกเบีย้ทีแ่ทจรงิ
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- 1,000

1,200

บริษัทประกันวินาศภัยใหกูยืมเงินท่ีจัดประเภทเปนราคาทุนจัดหนายเปนจํานวน 1,000 ลานบาท ใหแก
ลูกหนี้เมื่อตนป 20X1 โดยลูกหนี้จะจายคืนเงินท้ังหมด 1,200 ลานบาท เมื่อสิ้นปท่ี 20X3

บริษัทฯจะมีรายไดดอกเบ้ียจากเงินใหกูยืมเปนจํานวนท้ังสิ้น = 1,200 – 1,000 =  200 ลานบาท
รายไดดอกเบ้ียนี้จะตองถูกปนสวนรับรูตลอดระยะเวลา 3 ป โดยใชอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง (EIR)

20x1 20x2 20x3

EIR??
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อัตราดอกเบีย้ทีแ่ทจรงิ
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- 1,000

1,200

20x1 20x2 20x3

EIR

6.27% ใชอัตราน้ีในการ
คํานวณเพ่ือรับรูรายได
ดอกเบี้ยตลอดระยะเวลา 3
ป

รายไดดอกเบี้ยท่ีปนสวน
รับรูในแตละปเปนดังน้ี
63 ลานบาท ในป 20x1
67 ลานบาท ในป 20x2
71 ลานบาท ในป 20x3
รายไดดอกเบี้ยท้ังหมดคือ 
200 ลานบาท

ปที่ กระแสเงนิสด รายไดดอกเบีย้
(EIR ที่ 6.27%)

การเปลี่ยนแปลง
ตอเงนิตน

เงินตนคงเหลือ

0 -1,000 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

6.27%
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วิธีการปฏบิตัใินปจจบุนั IFRS 9

อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงของ
สินทรัพยทางการเงินทุกรายการ
ยกเวนสินทรัพยทางการเงินท่ีมีการ
ดอยคาดานเครดิตตั้งแตเร่ิมแรก
หรือเกิดการดอยคาในภายหลัง

ใชอัตราดอกเบ้ียตามสัญญา รับรูตามวิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 
(EIR)

อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงสําหรับ
สินทรัพยทางการเงินท่ีมีการดอย
คาดานเครดิตตั้งแตเร่ิมแรกท่ีซื้อ
หรือไดมา

รับรูรายไดตามเกณฑเงินสด รับรูอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงปรับดวย
ความเสี่ยงดานเครดิตบนราคาทุน
ตัดจําหนายสุทธิของสินทรัพย 
(POCI method)

อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงสําหรับ
สินทรัพยทางการเงินท่ีมีการดอย
คาในภายหลัง (Stage 3)

รับรูรายไดตามเกณฑเงินสด รับรูรายไดดอกเบ้ียท่ีแทจริงบน
ราคาทุนตัดจําหนายคงเหลือ (สุทธิ
จากสํารองขาดทุนดานเครดิต)

อัตราดอกเบีย้ทีแ่ทจรงิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบับที่ 9
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ขอควรคาํนงึในการคาํนวณอัตราดอกเบีย้ทีแ่ทจรงิ
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2) คาธรรมเนียมรับ
3) ตนทุนในการทํา

รายการ
1) อายุท่ีคาดไว

4) สวนเกิน/สวนลด
มูลคา

5) อัตราดอกเบ้ีย
แบบขั้นบันได/
ดอกเบี้ยปรับลด/
ดอกเบ้ียแบบหลาย

อัตรา/กําไร

การระบุ
คาธรรมเนียมรับ

การระบุตนทุนใน
การทํารายการ

อายุที่คาดไวไม
เทากับอายุของ

สัญญาตามการเก็บ
ขอมูลในอดีต ?

มีสวนเกินหรือ
สวนลดมูลคา?

มีรูปแบบการคิด
ดอกเบี้ยแบบ

ขั้นบันได/ดอกเบ้ีย
ปรับลด/ดอกเบ้ียแบบ
หลายอัตรา/กําไร?

หลักในการพิจารณา

ไมใช
ท้ังหมด?

EIR = อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
EIR ไมเทากับอัตราดอกเบี้ยตาม

สัญญา

ใช

ไมใช



สวนที่ 4
การดอยคา
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ขอบเขตของ IFRS 9 : การดอยคา
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ไมไม

ถือไวเพ่ือรับกระแสเงินสด
ตามสัญญา

“Hold to collect"?

กระแสเงินสดตามสัญญาไดมาจากเงินตนและดอกเบี้ยเทาน้ัน
(เปนไปตามเกณฑของ SPPI หรือไม)

ใชสิทธิในการวัดมูลคายุติธรรม (Fair value option) หรือไม

ราคาทุนตัดจําหนายราคาทุนตัดจําหนาย FVTPLFVTPL
FVOCI

(สามารถกลับมารับรูใน
กําไรหรือขาดทุนใน

อนาคต)

FVOCI
(สามารถกลับมารับรูใน
กําไรหรือขาดทุนใน

อนาคต)

FVOCI
(ไมสามารถกลับมารับรูใน
กําไรหรือขาดทุนในอนาคต

ไดอีก)

FVOCI
(ไมสามารถกลับมารับรูใน
กําไรหรือขาดทุนในอนาคต

ไดอีก)

ถือไวเพ่ือรับกระแสเงินสด
ตามสัญญาและเพ่ือขาย

"Hold & Sell"?
มีความต้ังใจท่ีจะซื้อขายใชไม

ใช

ใช

ใช

ใช

ใช

ไม

ไม

ไม

ไม

ใช

ใชสิทธิในการวัดมูลคา
ยุติธรรมผานกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ตราสารหนี้ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธตราสารอนุพันธ ตราสารทุนตราสารทุน

ภาระผูกพันท่ีจะใหสินเช่ือ 
และสัญญาค้ําประกัน

ทางการเงิน

ภาระผูกพันท่ีจะใหสินเช่ือ 
และสัญญาค้ําประกัน

ทางการเงิน

ลูกหน้ีตามสัญญาเชาลูกหน้ีตามสัญญาเชา ขอบเขตการดอยคาตาม IFRS 9
เงินลงทุน

ในตราสารหน้ี
เงินลงทุน

ในตราสารหน้ี

ลูกหน้ีสัญญา
ประกันตอ

ลูกหน้ีสัญญา
ประกันตอ

สินทรัพยตามสัญญาสินทรัพยตามสัญญา

เงินใหกูยืมเงินใหกูยืม
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IFRS 9 – Financial instruments

• หลักการท่ัวไป (General approach)

• หลักการอยางงาย (Simplified approach)

• หลักการสินทรัพยทางการเงินท่ีมีการดอยคาดานเครดิตตั้งแตเมื่อเร่ิมแรกท่ีซื้อหรือไดมา

(Purchased or originated credit impaired approach)

หลักการรบัรูผลขาดทนุดานเครดติทีค่าดวาจะเกดิขึน้
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หลักการการดอยคา
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(1) เครื่องมือทางการเงินเปนลูกหน้ีการคา, 
สินทรัพยตามสัญญา หรือ ลูกหน้ีสัญญาเชา
(1) เครื่องมือทางการเงินเปนลูกหน้ีการคา, 
สินทรัพยตามสัญญา หรือ ลูกหน้ีสัญญาเชา

(2) เครื่องมือทางการเงินเปนสินทรัพยทาง
การเงินที่มีการดอยคาดานเครดิตตั้งแตเม่ือ

เริ่มแรกท่ีซื้อหรือไดมา (POCI)?

(2) เครื่องมือทางการเงินเปนสินทรัพยทาง
การเงินที่มีการดอยคาดานเครดิตตั้งแตเม่ือ

เริ่มแรกท่ีซื้อหรือไดมา (POCI)?

(3) เครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงดาน
เครดิตอยูในระดับต่ํา (low credit risk) 

ณ วันที่รายงาน

(3) เครื่องมือทางการเงินมีความเสี่ยงดาน
เครดิตอยูในระดับต่ํา (low credit risk) 

ณ วันที่รายงาน

(4) ความเสี่ยงดานเครดิตเพ่ิมขึ้นอยางมี
นัยสําคัญนับจากวันท่ีรับรูเม่ือเริ่มแรกหรือไม 

(4) ความเสี่ยงดานเครดิตเพ่ิมขึ้นอยางมี
นัยสําคัญนับจากวันท่ีรับรูเม่ือเริ่มแรกหรือไม 

มีสวนประกอบของตนทุนทางการเงินที่มี
นัยสําคัญ?

มีสวนประกอบของตนทุนทางการเงินที่มี
นัยสําคัญ?

(6) รับรูผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน

(Lifetime ECL)

(6) รับรูผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงิน

(Lifetime ECL)

รับรูผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะ
เกิดขึ้นตลอด อายุของเครื่องมือทางการเงิน

(Lifetime ECL)

รับรูผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะ
เกิดขึ้นตลอด อายุของเครื่องมือทางการเงิน

(Lifetime ECL)

Policy choice:

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุ หรือ พิจารณาการเพิ่มขึน้อยางมี

นัยสําคญัของความเสีย่งดานเครดติ 

Policy choice:

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุ หรือ พิจารณาการเพิ่มขึน้อยางมี

นัยสําคญัของความเสีย่งดานเครดติ 

คํานวณอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงปรับดวย
ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit adjusted 
EIR) และรับรูสํารองผลขาดทุนสําหรับผล

ขาดทุนดานเครดิตตลอดอายุที่เปล่ียนแปลง
ไป

คํานวณอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงปรับดวย
ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit adjusted 
EIR) และรับรูสํารองผลขาดทุนสําหรับผล

ขาดทุนดานเครดิตตลอดอายุที่เปล่ียนแปลง
ไป

(5) รับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นใน 12 เดือนขางหนา และคํานวณ

ดอกเบ้ียจากมูลคาบัญชีขั้นตน 

(5) รับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นใน 12 เดือนขางหนา และคํานวณ

ดอกเบ้ียจากมูลคาบัญชีขั้นตน 

สินทรัพยทางการเงินท่ีไมดอยคาดาน
เครดิต : คํานวณดอกเบี้ยจากมูลคาบัญชี

ขั้นตน

สินทรัพยทางการเงินท่ีไมดอยคาดาน
เครดิต : คํานวณดอกเบี้ยจากมูลคาบัญชี

ขั้นตน

สินทรัพยทางการเงินท่ีมีการดอยคาดาน
เครดิต : คํานวณดอกเบ้ียจากมูลคาบัญชี

สุทธิจากสํารอง

สินทรัพยทางการเงินท่ีมีการดอยคาดาน
เครดิต : คํานวณดอกเบ้ียจากมูลคาบัญชี

สุทธิจากสํารอง

ใช

ใช

ไม

ไม

ไม

ไม

ใช

ใช (เปน
ทางเลือก)

ไม

ใช
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การดอยคาของสินทรพัยทางการเงิน
General approach

46

ดอกเบีย้ที่แทจรงิ บนราคาทุนตัด
จําหนายคงเหลอื (สุทธิจาก สํารอง

ขาดทุนดานเครดติ)

ดอกเบีย้ที่แทจรงิบนมลูคาขั้นตน
คงเหลือ

ECL ตลอดอายุECL ตลอดอายุ

ดอกเบีย้ที่แทจรงิบนมลูคาขั้นตน
คงเหลือ

ECL 12 เดือน

การรับรูรายการผลขาดทนุดานเครดติทีค่าดวาจะเกดิขึน้ (ECL)

การรับรูรายไดดอกเบีย้

คุณภาพดานเครดติเปลีย่นแปลงนับจากวันทีร่บัรูเมือ่เริม่แรก

Stage 1 Stage 2 Stage 3

Performing
(รับรูเมือ่เริม่แรก*)

Underperforming
(สินทรพัยที่ความเสีย่งดานเครดติ

เพิ่มขึ้นอยางมนียัสาํคญันบัจากวนัทีร่บัรู
เมื่อเริม่แรก*)

Non-performing
(สินทรพัยทางการเงนิที่มกีารดอยคา)

*ยกเวนสินทรัพยทางการเงินท่ีมีการดอยคาดานเครดิตต้ังแตเมื่อเริ่มแรกท่ีซื้อหรือไดมา 
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การนําเร่ืองนี้มาปฏิบัติใชเปนทางเลือกท่ีสะดวกตอกิจการ: 

กิจการสามารถเลือกท่ีจะใชวิธีหลักการท่ัวไปสําหรับสินทรัพยทางการเงินประเภทนี้

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเขาขอกําหนดดานลาง สามารถใชทางเลือกท่ีสะดวกตอกิจการ

- ความเสี่ยงของการไมปฏิบัติตามสัญญาต่ํา และ

- ผูกูยืมสามารถจายชําระกระแสเงินสดตามสัญญาในระยะเวลาอันใกล และมีความสามารถท่ีแข็งแกรงในการ
ชําระภาระผูกพันในระยะเวลาสั้น และ

- การเปล่ียนแปลงเชิงลบของเศรษฐกิจและธุรกิจในระยะยาว ไมอาจลดความสามารถของผูกูยืมในการจาย
ชําระกระแสเงินสดตามสัญญาได

ความเสี่ยงดานเครดติอยูในระดบัต่ํา
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เคร่ืองมือทางการเงินไมจําเปนตองไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือดานเครดิตโดยบุคคลภายนอก จึงจะถือวามี
ความเสี่ยงดานเครดิตต่ํา กิจการสามารถใชการจัดอันดับความนาเช่ือถือดานเครดิตภายในท่ีสอดคลองกับ การ
จัดอันดับความนาเช่ือถือดานเครดิตโดยบุคคลภายนอกเปนเคร่ืองมอืทางการเงินท่ีอยูใน ‘ระดับนาลงทุน’ 
(investment grade)

ความเสี่ยงดานเครดติอยูในระดบัต่ํา
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ปจจัยที่ทาํใหความเสี่ยงดานเครดติเพิม่ขึน้อยางมนียัสาํคญั
(การโอนขามไปยัง stage 2)

49

การเปลีย่นแปลงใน
การจัดอันดับความ
นาเชื่อถอื
• การลดลงของการจัด
อันดับความ
นาเช่ือถือภายนอก

• การลดลงของการจัด
อันดับความ
นาเช่ือถือภายใน

การเปลีย่นแปลงจาก
ปจจัยภายนอกตลาด
• การลดลงของราคา

หุนกูของผูกู
• ราคาของ Credit

default swap
เพ่ิมข้ึน

การเปลีย่นแปลงจาก
ปจจัยราคาของความ
เสี่ยงดานเครดิต
• LTV ratio มีคุณภาพ

ดอยลงอยางมี
สาระสําคัญ

• การทําผิดเงื่อนไข
ของสัญญา

ปจจัยเชงิ
ปริมาณ

การเปลีย่นแปลงใน
สภาวะธุรกจิ การเงนิ
และเศรษฐกจิ
• อุตสาหกรรม
ถดถอย

• การเพิ่มขึ้นของ
อัตราวางงาน

การเปลีย่นแปลงใน
ผลดําเนนิงาน
• รายไดหรือกําไรที่
เกิดขึ้นจริงหรือที่
คาดวาจะเกิดลดลง

• ขาดเงินทุน
หมุนเวียน

ขอมูลเชงิคณุภาพ
อื่นๆ
• ระงับการซื้อขาย

หุนในตลาด
หลักทรัพย

• คดีความที่สงผล
กระทบกับกําไร
อยางมีสาระสําคัญ

ปจจัยเชงิ
คุณภาพ

Stage 1 Stage 2

ความเสีย่งดานเครดติ
เพิ่มขึ้นอยางมนีัยสาํคญั 

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

ทางเลอืก
นโยบาย

มีความเสี่ยง
ต่ํา

ขอสนันิษฐาน
ที่สามารถ
โตแยงได

คางชําระเกิน
กวา 30 วัน

การพิจารณาวาเครือ่งมอืทางการเงนิมีความเสีย่งดานเครดติเพิ่มขึน้
อยางมีนยัสาํคญันับจากวันทีร่บัรูเมื่อเริม่แรก บริษัทควรพจิารณา

• ประเมินการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงท่ีจะผิดนัดชําระ
ตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินมากกวาการเปล่ียนแปลง
ใน ECL

• เปรียบเทียบความเสี่ยงท่ีจะผิดนัดชําระ ณ วันท่ีรายงาน
ทางการเงิน กับ ความเสี่ยงที่จะผิดนัดชําระ ณ วันรับรู
เริ่มแรก

• ประเมินโดยใชปจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตาม
ดานลาง
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หลักฐานทีเ่ทีย่งธรรมซึง่แสดงวาสินทรพัยทางการเงนิอาจเกดิ
การดอยคา (การโอนขามไปยงั stage 3)
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การดอยคาดานเครดติ

ทําผิดเงือ่นไข
ตามสญัญา

ผอนปรน

ลมละลาย

ประสบความ
ยุงยากทาง
การเงนิ

ตลาดซือ้ขายคลองสาํหรบั
สินทรพัยทางการเงนิ

ไมมีอีกตอไป

สวนลดทีต่่าํมาก

ผูใหกูยินยอมผอนปรน
เงื่อนไขการชําระหน้ี

ใหแกผูกูเน่ืองจากปญหา
ทางการเงินของผูกู

มีความเปนไปไดสูงท่ี
ผูออกสินทรัพย
ทางการเงินจะ

ลมละลายหรือตอง
ปรับโครงสรางทาง

การเงิน

สินทรัพยทางการเงินตั้งแต
เมื่อเริ่มแรกท่ีซ้ือหรือไดมา
ดวยราคาสวนลดที่ต่าํมาก
จนสะทอนผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีเกิดขึ้นแลว

ผูออกสินทรัพยทางการเงินทํา
ผิดสัญญา เชน ผิดนัดชําระหน้ี

เงินตนหรือดอกเบี้ย

ผูออกสินทรัพย
ทางการเงินประสบ
ปญหาทางการเงนิ

อยางเปน
สาระสําคัญ

ตลาดซือ้ขายคลองสาํหรบั
สินทรพัยทางการเงนิไมมี
อีกตอไป เน่ืองจากความ
ปญหาทางการเงินของผู

ออกสินทรัพย

ขอสันนิษฐานที่สามารถโตแยงได
คางชําระเกินกวา 90 วัน (90 dpd) 
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ตัวอยางการดอยคา
ตัวอยางเบ้ืองตนการจัดชั้นสินทรัพยทางการเงิน
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Rating
Downgrade
/ Change in

PD?

Watch list
flag?

> 30 DPD?

Stage 2

No

No

No

Stage 1

Low credit
risk?

Yes

No

Stage 3

Yes

Yes

Yes

Default

Watch list
flag?

> 90 DPD?

Yes

No

No

No



PwC

3) การดอยคา

IFRS 9 – Financial instruments

ECL และการแบง stage ในทางปฏบิตัิ
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Performing

ตัวอยางการจัดช้ัน:
• จนถึงปจจุบัน
• ไมมี forbearance flag
• ผานการทดสอบ PD 

Underperforming
(สินทรัพยที่ความเสี่ยงดานเครดิตเพ่ิมขึ้น

อยางมีนัยสําคัญนับจากวันท่ีรับรูเม่ือ
เริ่มแรก*)

ตัวอยางการจัดช้ัน:
• คางชําระเกิน 30-89 วัน
• มี Forbearance flag (ในบางกรณี)
• การเพ่ิมขึ้นของ PD อยางมี

สาระสําคัญ
       (ไมผานการทดสอบ PD)

Non-performing
(สินทรัพยทางการเงินท่ีมีการดอยคา)

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

Specific provision; or
EAD stage 3 x LGD stage 3

�PD(t) × EAD(t) × LGD(t) x DF(�)

��

���

� PD(t) × EAD(t) × LGD(t) x DF(�)

��������

���

����� � ����� � ����� �
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ผลขาดทุนจากการให
สินเชื่อท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน
ภายใน 12 เดือน

สวนหนึ่งของอายุของเครื่องมือทางการเงิน และ จํานวนเงินของผลขาดทุนจากการใหสินเชื่อท่ี
คาดวาจะเกิดข้ึนจากเหตุการณผิดนัดชําระท่ีมีโอกาสจะเกิดข้ึนภายใน 12 เดือนนับต้ังแตวันท่ี
ในรายงาน

ผลขาดทุนจากการให
สินเชื่อท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน
ตลอดอายุของเครื่องมือทาง
การเงิน

ผลขาดทุนจากการใหสินเชื่อท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ของท้ังหมดท่ีมีโอกาสท่ีจะผิดนัดชําระ ตลอด
อายุของเครื่องมือทางการเงิน

ผลขาดทุนจากการให
สินเชื่อ

ผลตางท้ังระหวางกระแสเงินสดจากเงินตนและดอกเบี้ยท่ีสอดคลองตามในสัญญา กับกระแสเงิน
สดท่ีคาดวาจะไดรับในจํานวนสวนลดจากอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงเดิม

ผลขาดทุนจากการให
สินเชื่อท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน

คาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของผลขาดทุนจากการใหสินเชื่อ

ผลขาดทนุจากการใหสินเชือ่ทีค่าดวาจะเกดิขึน้
หลักการทัว่ไป (General model)

53
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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.

Notes:

���� ���� ��� = � ��� × ���� × ���� × 1 + ��� ��
���� ����

���

Post-Forward Looking adjustment

Expected life time of financial instrument

Reporting date
(Year 0)

Year 1 Year 2 Year n

Default Default Default

���� = ��� × ���� × ���� ���� = ��� × ���� × ���� ���� = ��� × ���� × ����

12 months

ECL at reporting
date

Discount rate = EIR

PD Forward-looking probability of default

EAD Forward-looking exposure at default

LGD Forward-looking loss given default

EIR Original effective interest rate
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ECL และเกณฑในการแบง Stage

55

Credit-impaired

Stage

Lifetime expected loss
(interest revenue on net basis)

Absolute credit quality

สินทรัพยทางการเงินเขานิยามของความเสี่ยงดานเครดิตอยูใน
ระดับต่ํา ณ วันที่รายงานหรือไม

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

ใช

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

ใชไม

ไม ใช

ไม

1 2 3

Specific provision; or
EADlifetime x LGDlifetime

PDlifetime x EADlifetime x LGDlifetimePD12-months × EAD12-months × LGD12-months

Performing

Stage

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

1

Deterioration of credit quality

Stage
Lifetime expected loss
(interest revenue on gross basis)

2 3

Relative credit quality

ความเสี่ยงดานเครดิตเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญนับตั้งแตนับ
วันท่ีรับรูเม่ือเริ่มแรกหรือไม

Has the credit risk increased significantly since initial
recognition?
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ตัวอยางการดอยคา
การคํานวณ Expected Credit Loss
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Lifetime
Forward

Looking PD

Forward
Looking

Adjustment Forward
Looking

LGD over
lifetime

Forward
Looking

Adjustment

Forward
Looking

EAD for 12
m

IFRS 9 12M
LGD

IFRS 9 12M
EAD

IFRS 9 12 M
PD

12 M
Forward

Looking PD

Forward
Looking

LGD for 12
m

Forward
Looking

EAD over
lifetime

Forward
Looking

Adjustment

IFRS 9
Lifetime LGD

IFRS 9
Lifetime EAD

IFRS 9
Lifetime PDLifetime PD

Lifetime
LGD

12 M EAD

12 M PD

12 M LGD

Lifetime
EAD

Probability
weighing

Discount with
original EIR

Number of
scenarios

Staging analysis

IFRS 9 12M
LGD

IFRS 9 12M
EAD

IFRS 9 12 M
PD

IFRS 9
Lifetime LGD

IFRS 9
Lifetime EAD

IFRS 9
Lifetime PD

Discount with
original EIR

Stage 1

Stage 2/3
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การรับรูรายการเริม่แรก

เดบิต เงินลงทุนในหุนกู 100 ลานบาท

เครดิต เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 100 ลานบาท

การรับรูรายการในภายหลัง (กําหนดใหมผีลขาดทุนทางเครดติที่คาดวาจะเกิดขึ้น 15 ลานบาท)

เดบิต ผลขาดทุนทางเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 15 ลานบาท

เครดิต สํารองผลขาดทุนทางเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 15 ลานบาท

เมื่อเงนิลงทุนครบกําหนด 100 ลานบาท

เดบิต เงินสด 100 ลานบาท

สํารองผลขาดทุนทางเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 15 ลานบาท

เครดิต เงินลงทุนในหุนกู 100 ลานบาท

ผลขาดทุนทางเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (กําไรขาดทุน) 15 ลานบาท

วิธีการลงบญัชสีาํหรบัการตั้งคาเผือ่การดอยคาของ Amortised 
cost
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การรับรูรายการเริม่แรก

เดบิต เงินลงทุนในหุนกู 100 ลานบาท

เครดิต เจาหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 100 ลานบาท

การรับรูรายการในภายหลัง (กําหนดใหหุนกูมมีลูคายุติธรรม 120 ลานบาท และมีผลขาดทุนทางเครดติที่คาดวาจะเกิดขึ้น 10 
ลานบาท)

เดบิต สวนเกินจากการวัดมูลคายุติธรรม – หุนกู 20 ลานบาท

เครดิต กําไรท่ียังไมรับรูจากการวัดมูลคายุติธรรม (OCI) 20 ลานบาท

เดบิต ผลขาดทุนทางเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (กําไรขาดทุน)   10 ลานบาท

เครดิต สํารองผลขาดทุนทางเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (OCI) 10 ลานบาท

วิธีการลงบญัชสีาํหรบัการตั้งคาเผือ่การดอยคาของ FVOCI
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การขาย(กําหนดใหขายหุนกูที่ 140 ลานบาท) 

เดบิต เงินสด 140 ลานบาท

กําไรท่ียังไมรับรูจากการวัดมูลคายุติธรรม (OCI) 20 ลานบาท

สํารองผลขาดทุนทางเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (OCI) 10 ลานบาท

เครดิต เงินลงทุนในหุนกู 100 ลานบาท

สวนเกินจากการวัดมูลคายุติธรรม – หุนกู 20 ลานบาท

ผลขาดทุนทางเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (กําไรขาดทุน)   10 ลานบาท

กําไรจากการขายหุนกู (กําไรขาดทุน) 40 ลานบาท

วิธีการลงบญัชสีาํหรบัการตั้งคาเผือ่การดอยคาของ FVOCI 
(ตอ)
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บริษัทมีทรัพยสินทางการเงินท่ีจัดเปน stage 3 ซึ่งวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายโดยมีอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง
คือ 10%

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 20X1 สินทรัพยนั้นมีมลูคาตามบัญชี (กอนหักคาเผื่อการดอยคา) เทากับ CU100 และมี
ราคาทุนตัดจําหนาย (หลังหักคาเผื่อการดอยคา) เทากับ CU40 เพราะฉะนั้นผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึนตลอดอายุของสินทรัพยเทากับ CU60. 

ระหวาง 31 ธันวาคม 20X1 กับ 31 ธันวาคม 20X2 ไมมีการจายเงิน และ ไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนกระแสเงิน
สดหรืองวดการจายเงิน (ในกรณีนี้ เพ่ือใหงายตอความเขาใจ จะไมคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียทบตน)

ตัวอยาง
การรบัรูรายไดดอกเบีย้สาํหรบัสนิทรพัยทางการเงนิทีจ่ดัเปน stage 3
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ระหวาง 31 ธันวาคม 20X1 กับ 31 ธันวาคม 20X2 ไมมีการจายเงิน และ ไมมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนกระแสเงิน
สดหรืองวดการจายเงิน (ในกรณีนี้ เพ่ือใหงายตอความเขาใจจะไมคํานึงถึงอัตราดอกเบ้ียทบตน)

ตารางดานลางสรุปผลจากการใชอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงในป 20x2 และ มูลคาตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
20x2

เมื่อนําอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงมาใชกับราคาทุนตัดจําหนาย รายไดดอกเบ้ียสําหรับ 12 เดือนในงวด 31 ธันวาคม 
20x2 เทากับ CU4 ซึ่งประกอบดวยสวนลดท่ี unwind (โดยใชอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง) บนมูลคาตามบัญชี (CU10 
= CU100 x 10%) หักดวยสวนลดท่ี unwind (โดยใชอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง) ของผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
(CU6 = CU60 x 10%)

ตัวอยาง
การรบัรูรายไดดอกเบีย้สาํหรบัสนิทรพัยทางการเงนิทีจ่ดัเปน stage 3 (ตอ)

61

ณ 31 ธันวาคม 20X1
(A)
CU

เมื่อใชอัตราดอกเบ้ียท่ี
แทจริงในป 20X2
(B) = (EIR x (A))

CU

ณ 31 ธันวาคม 20X2
(A+B)

CU
มูลคาตามบัญชี 100 10 110

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวา
จะเกิดข้ึน (60) (6) (66)

ราคาทุนตัดจําหนาย 40 4 44
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บริษัทท่ีไมใชสถาบันการเงิน มีลูกหนี้การคาท่ีไมมีองคประกอบของตนทุนทางการเงินท่ีมีนัยสําคัญ ในการหา
มูลคา ECL เพ่ือรับรูในรายงานทางการเงินมีความจําเปนท่ีตองจัดทํา Provision matrix โดยใชขอมูลอัตราการ
ผิดนัดชําระในอดีตและปรับดวยขอมลูท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคต (forward-looking information) เพ่ือคํานวณหา 
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 แตกิจการตองใชขอมลูผล
ขาดทุนในอดีตและอนาคตในการคํานวณอัตราสูญเสีย (Loss rate)

ตัวอยาง 
หลักการอยางงาย (Simplified approach)
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ในการรับรูสินทรัพยทางการเงิน ณ เร่ิมแรก กิจการตองประเมินวาสินทรัพยดังกลาวเปน
สินทรัพยทางการเงินท่ีมีการ“ดอยคาดานเครดติ” หรือไม (ตามคํานิยามของ Stage 3) 
สําหรับสินทรัพยทางการเงินท่ีมีท่ีซื้อหรือไดมา

การดอยคาดานเครดิตเกิดจากเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณประกอบกันจนสงผล
กระทบตอกระแสเงินสดประมาณการในอนาคตสําหรับสินทรัพยทางการเงินนั้น

POCI จะถูกจัดเปนสินทรัพย Stage 3 เสมอ ไมสามารถเปลี่ยนแปลง Stage ได

บทนาํ
POCI (สินทรพัยทางการเงนิที่มกีารดอยคาดานเครดติตัง้แตเมือ่เริ่มแรกที่ซือ้หรอืไดมา)

63
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ผูออกสินทรัพยทางการเงิน

ประสบปญหาทางการเงินอยาง

เปนสาระสําคัญ

ผูออกสินทรัพยทางการเงินทําผิด

สัญญา เชน ผิดนัดชําระหนี้เงิน

ตนหรือดอกเบ้ีย

ผูใหกูยินยอมผอนปรนเง่ือนไข

การชําระหนี้ใหแกผูกูเนื่องจาก

ปญหาทางการเงินของผูกู

มีความเปนไปไดสูงท่ีผูออก

สินทรัพยทางการเงินจะลมละลาย

หรือตองปรับโครงสรางทาง

การเงิน

ตลาดซื้อขายคลองสําหรับ

สินทรัพยทางการเงินไมมีอีก

ตอไป เนื่องจากความปญหา

ทางการเงินของผูออกสินทรัพย

สินทรัพยทางการเงินตั้งแตเมื่อ

เร่ิมแรกท่ีซื้อหรือไดมาดวยราคา

สวนลดท่ีต่ํามากจนสะทอนผล

ขาดทุนดานเครดิตท่ีเกิดข้ึนแลว

เกณฑในการจดัเปน POCI

64

เกณฑในการจัดเปน POCI ต้ังแตวันเมื่อเร่ิมแรก
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สํารองผลขาดทนุดาน

เครดติ

• การรับรูเมื่อเร่ิมแรก สินทรัพยดังกลาวจะไมมีสํารองผลขาดทุนดานเครดิต แต ECL ตลอดชวงอายุจะถูกนํามา

คํานวณดอกเบ้ียท่ีแทจริง (ทําใหเกิด อัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงปรับดวยความเสี่ยงดานเครดิต) และ

• การวัดมูลคาภายหลัง ยอดผลการสะสมท่ีเปล่ียนแปลงไปของ ECL ตลอดชวงอายุตั้งแตการรับรูเมื่อเร่ิมแรก จะ

ถูกรับรูเปนผลกําไรขาดทุนการดอยคาในงบกําไรขาดทุน

ดอกเบีย้รบั

• ดอกเบ้ียรับจะถูกคํานวณจากอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงปรับดวยความเสี่ยงดานเครดิตบนราคาทุนตัดจําหนายสุทธิ

ของสินทรัพย POCI

การรบัรู POCI

65

IASB เสนอขอกําหนดพิเศษสําหรับการวัดมูลคาและรับรูดอกเบ้ียรับสําหรับสินทรัพย POCI
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• เกณฑในการจัดประเภทและการวัดมูลคาสงผลใหเกิดการไมจับคูทางบัญชี (accounting mismatch) :  

 ตราสารอนุพันธท้ังหมดตองวัดดวยมลูคายุติธรรม เกณฑคงคางไมอนุญาตใหใชอีกตอไป 

>> สงผลใหงบกําไรขาดทุนผันผวนมากข้ึน

• การบัญชีปองกันความเสี่ยงมีผลชวยเปลี่ยนแปลงการบัญชีตามปกติของรายการท่ีมีการปองกันความเสี่ยง    
หรือเคร่ืองมือปองกันความเสี่ยง ทําใหลดความผันผวนของงบกําไรขาดทุน

• การบัญชีปองกันความเสี่ยงเปนทางเลือกท่ีกิจการอาจเลือกนํามาใช

• กิจการจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีระบุไวเพ่ือใหสามารถนําการปองบัญชีปองกันความเสี่ยงมาถือปฏบัิตไิด

• ผูบริหารควรพิจารณาถึงตนทุนและประโยชนท่ีจะไดรับเพ่ือตัดสินใจวาจะนํามาใชหรือไม

ทําไมตองมกีารบญัชปีองกนัความเสี่ยง

67
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ประเภทของการปองกนัความเสี่ยง

68

การปองกนัความเสีย่ง
ในมลูคายตุธิรรม

การปองกนัความเสีย่ง
ในกระแสเงนิสด

การปองกันความ
เสี่ยงของเงินลงทุน
สุทธิในการ
ดําเนินงานใน
ตางประเทศ

ความเสี่ยงท่ีจะ
มีการ

เปล่ียนแปลง
มูลคายุติธรรม
ของรายการ

ความเสี่ยงของ
การปล่ียนแปลง
กระแสเงินสด

ความเสี่ยงท่ี
จากผลกระทบ
ของการแปลง

คาเงินตรา
ตางประเทศ

การเปล่ียนแปลงมูลคา
ยุติธรรมของรายการที่มี
การปองกันความเสี่ยง
และเครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยงรับรูในงบ

กําไรขาดทุน*

การเปล่ียนแปลงมูลคา
ยุติธรรมของเครื่องมือ
ปองกันความเสี่ยงจะ
ชะลอรับรูในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(OCI)

กําไรขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียนนของเครื่อง

ปองกันความเสี่ยงจะ
ชะลอรับรูในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(OCI)

กํ
าห
น
ด
ก
าร

ป
อ

งกั
น

ค
ว
าม

เส
ี่ย

ง
กํ
าห
น
ด
ก
าร

ป
อ

งกั
น

ค
ว
าม

เส
ี่ย

ง

ความไมมี
ประสิทธิผล
(ineffectiveness)
จะถูกรับรูในงบ
กําไรขาดทุน

* เครื่องมือปองกันความเส่ียงตราสารทุนจะบันทึกเปน FVOCI และการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของเครื่องมือปองกันความเส่ียงก็จะถูกบันทึกเปน FVOCI เชนกัน
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การบญัชปีองกนัความเสี่ยง – บริษทัไดประโยชนจาก IFRS 9 
อยางไร?

69

ทําใหการบัญชีปองกันความเสี่ยงงายข้ึนและสอดคลองกับกลยุทธ
บริหารความเสี่ยงของกิจการ

กิจการมีความหลากหลายมากข้ึนในการทํารายการ
บัญชีปองกันความเสี่ยง เชน องคประกอบความเสี่ยง
ของรายการท่ีไมใชทางการเงิน

ประโยชนหลักที่เกี่ยวของกับ
การบัญชีปองกันความเสี่ยง

มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีข้ึนเก่ียวกับตนทุนในการปองกัน
ความเสี่ยง

การทดสอบประสิทธิผลผอนคลายมากข้ึน

ผอนปรนขอกําหนดท่ียากในการนําการบัญชีปองกันความ
เสี่ยงมาใชภายใต IAS 39
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งบแสดงฐานะการเงนิ
รายการใหมจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9 และ ฉบับที ่7

สินทรพัย ผลกระทบจาก IFRS 9

สินทรัพยทางการเงินเพ่ือคา 
  -สินทรัพยทางการเงินเพ่ือคาท่ีไมไดวางเปนประกัน 
  -สินทรัพยทางการเงินเพ่ือคาท่ีวางเปนประกัน 

การจัดประเภทรายการ
และการวัดมูลคา

สินทรัพยทางการเงินท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม การจัดประเภทรายการ
และการวัดมูลคา

สินทรัพยตราสารอนุพันธเพ่ือการปองกันความเสี่ยง การจัดประเภทรายการ
และการวัดมูลคา

และการบัญชีปองกันความเสี่ยง

หนี้สิน

หนี้สินทางการเงินเพ่ือคา การจัดประเภทรายการ
และการวัดมูลคา

หนี้สินตราสารอนุพันธเพ่ือการปองกันความเสี่ยง การจัดประเภทรายการ
และการวัดมูลคา

และการบัญชีปองกันความเสี่ยง
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งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็
รายการใหมจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9 และ ฉบับที ่7

งบกําไรขาดทนุ ผลกระทบจาก IFRS 9

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกําหนดใหวัดมูลคา
ดวยมูลคายุติธรรม

การจัดประเภทรายการ และการวัด
มูลคา

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการบัญชีปองกันความเสี่ยง การบัญชีปองกันความเสี่ยง

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน การดอยคา
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งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น
รายการใหมจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 9 และ ฉบับที ่7

กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ ผลกระทบจาก IFRS 9

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมเขาไปไวในกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั:

การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารหน้ีท่ีถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น

การจัดประเภทรายการ และการวัดมูลคา

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธสําหรับการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด การบัญชีปองกันความเสี่ยง

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธสําหรับการปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิใน
หนวยงานตางประเทศ

การบัญชีปองกันความเสี่ยง

รายการทีจ่ะไมจดัประเภทรายการใหมเขาไปไวในกาํไรหรอืขาดทนุในภายหลัง:

การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารทุนที่ถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น

การจัดประเภทรายการ และการวัดมูลคา

การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของหน้ีสินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของความเสี่ยงดานเครดิตของบริษัทเอง

การจัดประเภทรายการ และการวัดมูลคา

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธสําหรับการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด การบัญชีปองกันความเสี่ยง

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธสําหรับการปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิใน
หนวยงานตางประเทศ

การบัญชีปองกันความเสี่ยง

รวมกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่
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การเปดเผยขอมลู
การจดัประเภทและการวดัมลูคา

การเปลี่ยนแปลงของการเปดเผยสําหรับการจัดประเภทและการวัดมูลคา

การเปดเผยเชิงคุณภาพ
เก่ียวกับรูปแบบแผนธุรกิจ

การกระทบยอดระหวาง
ประเภทการวัดมูลคาเดิม

ภายใต TAS 105 และ TAS 
106 กับประเภทการวัด

มูลคาใหมภายใต IFRS 9

การเปดเผยขอมูลเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม

สําหรับตราสารทุนท่ีกําหนด

การรับรูผาน FVOCI

สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีกอนหนารับรู
ผาน FVTPL แตปจจุบันไมไดใชวิธีดังกลาว

กําหนดใหมีการเปดเผย
เชิงคุณภาพเพ่ิมเติมเมื่อ
มีการจัดประเภทใหม
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การเปดเผยขอมลูทีส่าํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 7
การเปดเผยสําหรบัตราสารทนุที่วดัมูลคายุตธิรรมผานกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่

หัวขอ ขอกาํหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 7

เงินลงทนุในตราสารทุนที่กาํหนดให
วัดมูลคาดวยมลูคายตุธิรรมผานกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น

[TFRS7 p11ก] หากกิจการกําหนดใหเงินลงทุนในตราสารทุนวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตามท่ีอนุญาตในยอหนาท่ี 5.7.5 ของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน กิจการตองเปดเผยขอมูลตอไปน้ี :

• เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งถูกกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน

• เหตุผลของการใชทางเลือกในการแสดงรายการดังกลาว 

• มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนแตละรายการ ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

• เงินปนผลท่ีรับรูในระหวางรอบระยะเวลารายงาน โดยใหแยกแสดงรายการระหวางเงิน
ปนผลท่ีเก่ียวของกับเงินลงทุนท่ีถูกตัดรายการออกจากบัญชีในระหวางรอบระยะเวลา
รายงานและเงินปนผลท่ีเก่ียวของกับเงินลงทุนท่ีถือไว ณ ส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

• การโอนกําไรหรือขาดทุนสะสมใดๆ ภายใตสวนของทุนท่ีเกิดข้ึนในระหวางงวด และ
เหตุผลของการโอนรายการดังกลาว 

[TFRS 7 p11ข] ในกรณีท่ีกิจการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรม ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนออกจากบัญชีในระหวางรอบระยะเวลารายงาน กิจการ
ตองเปดเผยขอมูลตอไปน้ี 

• เหตุผลของการจําหนายเงินลงทุนดังกลาว 

• มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ณ วันท่ีตัดรายการออกจากบัญชี 

• กําไรหรือขาดทุนสะสมจากการจําหนายรายการดังกลาว 
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การเปดเผยขอมลูทีส่าํคญัตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 7
การเปดเผยขอมลูอืน่ ๆ

ขอมูล ขอกําหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 7

การหักกลบสนิทรพัยทางการเงิน
และหนีส้นิทางการเงิน

กิจการตองเปดเผยขอมูลเชิงปริมาณสําหรับการรับรูสินทรัพยทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินท่ีไดรับรูและอยูภายใตขอบเขตของยอหนาท่ี 13ก แยกออกจากกัน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ดังตอไปนี้

(1) มูลคาข้ันตนของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินท่ีไดรับรู 
(2) มูลคาท่ีไดหักกลบตามเง่ือนไขในยอหนาท่ี 42 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 
เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน เมื่อกําหนดใหแสดงดวยมูลคาสุทธิ
ในงบแสดงฐานะการเงิน
(3) มูลคาสุทธิท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
(4) มูลคาท่ีอยูภายใตขอกําหนดของสัญญาหักกลบท่ีมีผลบังคับใช หรือขอตกลงท่ี
คลายคลึงกันซึ่งไมไดนํามารวมอยูในยอหนาท่ี 13ค.2 รวมถึง 
          (4.1) มูลคาท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือทางการเงินท่ีไดรับรู ซึ่งไมเปนไปตาม
เง่ือนไขของการหักกลบบางขอหรือทุกขอในยอหนาท่ี 42 ของมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน และ
           (4.2) มูลคาท่ีเก่ียวของกับหลักประกันทางการเงิน (รวมถึงหลักประกันเงินสด) 
และ
(5) มูลคาสุทธิหลังหักมูลคาในขอ 13ค.4 จากมูลคาจํานวนในขอ 13ค.3 ขางตน 
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การเปดเผยขอมลู
ผลขาดทนุดานเครดติทีค่าดวาจะเกดิขึน้

เชิงปรมิาณ เชิงคณุภาพ

การกระทบยอดคาเผ่ือ
ผลขาดทุนจาก ยอด
คงเหลือตนงวดไปยัง
ยอดคงเหลือปลายงวด

เพื่อแสดงการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ

การตัดจําหนาย การ
ไดรับคืน และ การ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไข

การกระทบยอดมูลคาตาม
บัญชีจาก ยอดคงเหลือ

ตนงวดไปยังยอดคงเหลือ
ปลายงวดเพื่อแสดงการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ

มูลคาตามบัญชีโดย
แยกตามระดับการ

ประเมินความเสี่ยงดาน
เครดิต

ขอมูล สมมติฐาน และ
วิธีการประมานการท่ีใช
ในการวัดมูลคา ECL

นโยบายในการตัด
จําหนาย การนโยบาย
การเปล่ียนแปลง
เง่ือนไข และ
หลักประกัน

ขอมูล สมมติฐาน และ
วิธีการประมาณการท่ีใชใน

การวัดมูลคา ผลขาดทุน
ดานเครดิตท่ีคาดวาจะ
เกิดข้ึน (ECL) ในการ

กําหนดวาความเส่ียงดาน
เครดิตและการปฏิบัติผิด

สัญญาเพ่ิมข้ึนอยางมี
สาระสําคัญ

ขอมูล สมมติฐาน และ
วิธีการประมาณการท่ีใช
ในการกําหนดวามีการ

ดอยคาดานเครดิต
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การกระทบยอดคาเผือ่ผลขาดทนุดอยคา
12-month

expected credit
loss

Lifetime
expected credit

loss

Credit-impaired
financial assets

Purchased
originated-credit

impaired

คาเผ่ือผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม (บาท) X X X X

การเปล่ียนแปลงของเครื่องมือทางการเงินท่ีรับรูแลว ณ วันท่ี 1 
มกราคม

X - (X) -

- โอนเปล่ียนเปน ผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตลอดชวงอายุ (X) X (X) -

- โอนเปล่ียนเปน สินทรัพยทางการเงินที่มีการดอยคา (X) (X) X -

- โอนเปล่ียนเปน ผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นใน 12 เดือน
ขางหนา

X (X) (X) -

การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลคาคาเผ่ือผลขาดทุนใหม X/(X) X/(X) X/(X) X/(X)

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซื้อหรือไดมาในระหวางงวด X X X X

สินทรัพยทางการเงินท่ีตัดรายการไปในระหวางงวด (X) (X) (X) (X)

การตัดจําหนาย (X) (X) (X) (X)

การเปล่ียนแปลงใน Model หรือตัวแปรความเสี่ยง X/(X) X/(X) X/(X) X/(X)

อัตราแลกเปล่ียนหรือการเคล่ือนไหวอื่นๆ X/(X) X/(X) X/(X) X/(X)

คาเผ่ือผลขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม (บาท) X X X X
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• กลยุทธในการปองกันความ
เสี่ยง

• การจัดทํารายงานเพ่ือการ
บริหารจัดการ

• การวางแผนงบประมาณ

• การตัดสินใจทางธุรกิจ

• คูมือทางบัญชี และรายงาน
ทางการเงิน

• ผังบัญชี

• การวัดมูลคา

• การเปลี่ยนแปลงของระบบ
บัญชีและระบบท่ีเช่ือมโยงอื่นๆ

• ความตองการของระบบใหม 
เชน การวัดมูลคา การคํานวณ
อัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง การ
ดอยคา

• ความพรอมของขอมลู

• แผนการอบรมพนักงาน

• ความพรอมในดานจํานวนและ
ความสามารถเพ่ือรองรับและ
จัดการการเปลี่ยนแปล

• การกํากับดูแลกิจการ

• ความรูเก่ียวกับนโยบายและ
กระบวนการใหม

กระบวนการ ระบบ บุคลากร

สิ่งที่ตองคาํนงึถงึกอนมาตรฐานมผีลบงัคบัใช
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IFRS 9

การเติบโตของ
รายได

กําไรจากการ
ดําเนินธุรกิจ

สภาพคลอง

ภาพลักษณ

ผลิตภัณฑ
และปริมาณ

การกําหนด
ราคา

การจัดกลุมลูกคา (Portfolio)
และวางแผนผลิตภัณฑ (Product mix)

ตําแหนงทางการตลาดโดยเทียบ
กับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน

การเปดเผยขอมูล
และนโยบายกํากับ
โดยใชกลไกตลาด

การตรวจสอบ
ภายนอก

การจัดอันดับความ
นาเชื่อถือภายนอก
ที่บงบอกถึงความ
ผันผวนของกําไร
ขาดทุนที่เพ่ิมข้ึน

ตนทุนการกูยืม

ความคาดหวังของ
ผูมีสวนไดเสีย

ผลกระทบตอกําไร
ขาดทุนจากมาตรฐาน
การรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9 จาก
การตั้งคาเผ่ือ รวมถึง
ความผันผวนตอเนื่อง

ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการความเส่ียงและ
การจัดหาเงินทุน
• บุคลากร
• กระบวนการ
• ขอมูลและระบบ
• นโยบาย
• แผนการ
• ขอมูลและรายงานเพ่ือการ
บริหาร

การกําหนดราคาโดยคํานึงถึงความเส่ียง

สิ่งที่ตองคาํนงึถงึกอนมาตรฐานมผีลบงัคบัใช
ระดับองคกร
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แผนการของ PwC ตอการบงัคบัใชของ IFRS 9 และ 17
Phase 1: Strategy & Assess Phase 2: Design Phase 3: Construct Phase 4: Implement Phase 5: Operate & review

Gap analysis

IFRS 17IFRS 17IFRS 17

IT Assessment

• Fulfilment
cashflow

• Risk
adjustments

• Contractual
service margin

• Disclosures

Understand As-is

• C&M
• Impairment

model
• Hedge

accounting
• Disclosures

Products/Entities

policies
Accounting

policies

procedures
Working

procedures

Systems

Data

• Data structure
• Data

rules/manipul
ation

• Data
warehouse

• As-is System
capability

IFRS 17

• 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

Recommendation

IFRS 9

• 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

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

IFRS 9

IFRS 17 implementation

construction
Impairment model

construction

A/R
Due to

insurer

Due to
re-

insurer

• Assess impact on current
financial reporting system

• Develop new general ledger
capability

• Resolve technical and
practical issues identified

IFRS 9 implementation

Hedge accounting
simulations

Hedge accounting
simulations

Disclosure
simulations
Disclosure

simulations

Development

System 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

Data
sources

Data
warehouse

Source
system

Modified
accounting

system

Disclosure
/ reporting

Data
transform

UAT
Develop UAT test

case for
Accounting

requirements
ECL calculation
Reporting &

disclosure

Process & procedure

Go live

System & process implementation

Training

PMO Support

System implementation quality assurance

Current valuation

Products (C&M)

Model finalisation

Model deployment

Loan/
Investment
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หัวขอที ่PwC ใหความสนใจ

เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 มีหลายประเด็นท่ีตองพิจารณา
PwC ไดเลือกหัวขอท่ีควรใหความสําคัญเพ่ือบริษัทสามารถนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 มาใชไดอยางเหมาะสม
เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 มีหลายประเด็นท่ีตองพิจารณา
PwC ไดเลือกหัวขอท่ีควรใหความสําคัญเพ่ือบริษัทสามารถนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 มาใชไดอยางเหมาะสม

การจัดประเภทและการวัดมูลคา

วิธีการคํานวณผลการดอยคา

การเปดเผยขอมูล

การบัญชีปองกันความเส่ียง
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การจัดประเภทและการวดัมลูคา

• การจัดประเภทใหมตาม IAS 32
• การจัดประเภทใหมตาม IFRS 9
• การวัดมูลคาใหมตาม IFRS 9
• คูบัญชีใหมเพ่ือรองรับ IFRS 9

สิ่งที่ตองทาํ สิ่งที่ PwC สามารถชวยทานได

• การจัดกลุมลูกคา
• การจัดกลุมและวิเคราะหรูปแบบการดําเนินธุรกิจ (Business model)
• การทดสอบ SPPI และการจัดกลุม
• การแกไขที่อาจเกิดขึ้นของนโยบายบัญชี

ผลงานสงมอบหลกั

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

การดาํเนนิธรุกจิ
• ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและธุรกิจ

ระบบ
• แกไขปญหาดานขอมูลในระบบตางๆ
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การดอยคา

• การกําหนดสินทรัพยทางการเงินท่ีอยู
ในขอบเขตของ IFRS 9

• วิธีการคํานวณการดอยคา
• การสรางเคร่ืองมือในการคํานวณการ

ดอยคา
• การวิเคราะหการจัดช้ัน (Staging)
• เกณฑในการกําหนดเคร่ืองมือทางการ

เงินท่ีมีความเสี่ยงดานเครดิตอยูในระดับ
ต่ํา (Low credit risk)

• การวิเคราะหความออนไหว 
(Sensitivity analysis)

• การแกไขนโยบาย

สิ่งที่ตองทาํ สิ่งที่ PwC สามารถชวยทานได

• การสรางเครื่องมือในการคํานวณการดอยคา : PD/LGD/EAD/Forward-looking/ ECL calculation
• การวิเคราะหการจัดช้ัน (Staging)
• การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity analysis)
• การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวของ
• การแกไขนโยบาย

ผลงานสงมอบหลกั

แผนธรุกจิและการบญัชี
• การจัดทําเครื่องมือในการคํานวณผลขาดทุนทางเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับทุกกลุมลูกคา 

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

การดาํเนนิธรุกจิ
• ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอการบันทึกบัญชี

ระบบ
• แกไขปญหาดานขอมูลในระบบตางๆ
• การจัดทําแผนงานในการคํานวณ (Excel worksheet)
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การบญัชปีองกนัความเสี่ยง

• การจัดทํากลยุทธในการปองกันความ
เสี่ยง

• การจัดทําเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการ
บัญชีปองกันความเสี่ยง

• การจัดทําการบันทึกบัญชีท่ีเกี่ยวของ

สิ่งที่ตองทาํ สิ่งที่ PwC สามารถชวยทานได

• กลยุทธในการปองกันความเสี่ยง
• เอกสารที่เกี่ยวของกับการบัญชีปองกันความเสี่ยง
• การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวของ

ผลงานสงมอบหลกั

แผนธรุกจิและการบญัชี
• การจัดทํากลยุทธในการปองกันความเส่ียง
• การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับการบัญชีปองกันความเสี่ยงทั้งกระบวนการ
• การจัดทํานโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของทั้งกระบวนการ

การดาํเนนิธรุกจิ
• การจัดทํานโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของทั้งกระบวนการ

ระบบ
• แกไขปญหาดานขอมูลในระบบตางๆ
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การเปดเผยขอมลู

• การจัดทําโครงรางการเปดเผยขอมูล 
(Disclosure template)

• การจัดเตรียมขอมูล (Data mapping)
• การจัดเตรียมขัอมูลผานระบบ (System 

generation)

สิ่งที่ตองทาํ สิ่งที่ PwC สามารถชวยทานได

• โครงรางการเปดเผยขอมูล (Disclosure template)

ผลงานสงมอบหลกั

แผนธรุกจิและการบญัชี
• การจัดทําโครงรางการเปดเผยขอมูล (Disclosure template)

การดาํเนนิธรุกจิ
• นโยบายและกระบวนการทางบัญชี

ระบบ
• การระบุระบบตนทางของขอมูล
• แกไขปญหาดานขอมูลในระบบตางๆ
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Sinsiri Thangsombat, CPA
Partner, Assurance Financial Services, Thailand

Responsibilities

• 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.

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

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

Background and range of experience

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

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.
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Tel: +66 2 844 1419
Sinsiri.thangsombat@th.pwc.com
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Chayathorn Chanruangvanich, CPA
Manager, Assurance Financial Services, Thailand

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.

Key clients

• 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

Education and qualification
• Certified Public Accountant

(Thailand)
• Bachelor of Business

Administration (International
Program), first class honours,
Chulalongkorn University

Background and range of experience

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.

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.

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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Tel: +66 2 844 1015
Chayathorn.chanruangvanich@th.pwc.com
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