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หลักการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือทางการเงิน



โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน 2

ความเป็นมาของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เครื่องมือทางการเงิน

หลักการบัญชี และ ความส าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความหมายของเครื่องมือทางการเงิน

ภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับ Financial Instruments 
(TFRS 9 / TAS 32 / TFRS 7) 

หลักการและเนื้อหาของ TFRS 9 

หลักการและเนื้อหาของ TAS 32 หลักการและเนื้อหาของ TFRS 7
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ความเป็นมา IFRS 9/IAS 32/ IFRS7 /IFRIC 16 / IFRIC 19

ท่ีมา: www.IFRS.org

การแสดงรายการและการวัดมลูค่าสินทรัพยท์างการเงิน: ประเภทตามรูปแบบการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการถือสินทรัพย์ทางการเงิน และ 
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

การจัดประเภทและวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน หนี้สินทางการเงินที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม เปลี่ยนแปลง จากความเสี่ยงด้าน
เครดิตของกิจการตนเอง ไม่ควรมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน ถ้าหนี้สินนั้นไม่ได้ถือเพ่ือค้า

การน าเสนอ “มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” ส าหรับตราสารหนี้ประเภทท่ีไม่มีความซับซ้อน การวัดมูลค่าและการถือตามรูปแบบ
การด าเนินธุรกิจ    โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับช าระเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาและการขายสินทรัพย์ทางการเงิน







 







การรับรูข้าดทุนด้านเครดิต (Impairment) กิจการบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สะท้อนความเสี่ยง
ด้านเครดิตตั้งแต่การรับรู้เม่ือเริ่มแรก และการรับรู้ภายหลัง ข้อมูลที่ทันเวลามากขึ้นจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) ให้สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น ใช้การพิจารณาเป็นหลักการมากขึ้น







2007-2008

Financial 
crisis
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ท่ีมา: www.fap.or.th/Article/Detail/66976

ความเป็นมาของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน : TFRS 9/TAS 32/ TFRS7 /TFRIC 16 / TFRIC 19

TFRS 9 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 63 โดยสามารถถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ (Early adoption) 
อนุญาตให้ถือปฏิบัติก่อน วันที่มีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เริ่มในหรือหลัง       
1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปเทา่นัน้ และต้องปฏิบัติพร้อมกับ TFRS 7 TAS 32 TFRIC 16 และ TFRIC 19
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การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (Early Adoption)














ท่ีมา: www.fap.or.th
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TAS TFRS / TAS
มาตรฐานการบัญชี 101 : หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สญู
มาตรฐานการบัญชี 104 : การบัญชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ี

ที่มีปัญหา
มาตรฐานการบัญชี 105 : การบัญชีส าหรับเงินลงทุนใน

ตราสารหน้ีและตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชี 106 : การบัญชีส าหรับกิจการที่ด าเนินธุรกิจ

เฉพาะด้านการลงทุน
แนวปฏิบัติทางการบัญชี : - การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน และ

หนี้สินทางการเงิน (ใน หรือ หลัง 1 ม.ค. 60)
- การโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี 103 : การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคาร
และสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน

มาตรฐานการบัญชี 107: การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
ส าหรับเครื่องมือทางการเงิน

แนวปฏิบัติทางการบัญชี : หุ้นทุนซื้อคืนของกิจการ (Treasury Stock)

TFRS 9 : Financial Instruments

TAS 32 : Presentation of Financial 

Instruments

TFRS 7 : Financial Instruments : 

Disclosure

มาตรฐานการบัญชีไทยปัจจุบัน กับ TFRS  : เครื่องมือทางการเงนิ
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• ใช้ลงบัญชีของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (PAEs: Publicly Accountable Entities)

✓ บริษัทมหาชน เช่น Listed Company 
✓ กิจการที่ต้องระดมเงินในวงกว้างโดยการออกตราสารหนี้ ตราสาร

ทุน หรือเอกสารแสดงสิทธิ เช่น สถาบันการเงิน
บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม ฯลฯ

✓ กิจการที่ก าลังขอจดทะเบียนออกตราสารในตลาดหลักทรัพย์ ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ 
NPAEs (ไม่ต้องใช้มาตรฐานฉบับน้ี)

 กิจการ SMEs
 บริษัททั่วไป 
(non-listed company) 

กิจการที่ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ 

กิจการที่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน : กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน กิจการใดใช้บ้าง?
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ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงิน
รับทราบ ตระหนัก

สิ่งที่นักลงทุนสนใจเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี**

ราคาหุ้นของกิจการจะตกหรือไม่?
Valuation จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร?

กระทบต่อการจ่ายเงินปันผล
ของกิจการหรือไม่อย่างไร? 

ประเมินผลกระทบต่องบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน

งบก าไรขาดทุนว่าจะกระทบอย่างไร
จะมีผลต่อ EPS อย่างไร?

การเตรียมความพร้อมในการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้
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หลักการ: การท าบัญชี

ระบุรายการ

(Identification)

เข้าใจรายการ (transactions/ 
economic events)

บันทึกรายการ 

(Recording)

รับรู้ จัดประเภท วัดมูลค่า
แสดงรายการ

สื่อสารรายการ 
(Communication)

- จัดท างบการเงิน และ หมายเหตุฯ
- วิเคราะห์ ตีความสื่อสารให้ผู้ใช้ทราบ

เพ่ือให้งบการเงินสามารถสะท้อนมุมมองและ
ผลการบริหารงานของผู้บริหารกิจการ

‘through the eyes of management’

PrinciplesRules
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• เมื่อไหร่จะรับรู้รายการในบัญชี หรือตัดรายการนั้นออกจากบัญชี
• Trade Date / Settlement Date  - วันที่จะเลือกบันทึกรายการ
• หลักการในการตัดรายการออกจากบัญชี – สินทรัพย์ทางการเงิน / หนี้สินทางการเงิน

การรับรู้/ตัดรายการ
(Recognition & 
Derecognition)

• จัดประเภทรายการ: สินทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงินของกิจการ
จะส่งผลต่อก าไร (ขาดทุน) ของกิจการ  มูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน และ
ส่วนของเจ้าของ -- > อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ

การจัดประเภทรายการ

(Classification)

• จะวัดมูลค่ารายการต่างๆ สินทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน 
(1) ณ วันแรก และ (2) วันที่ในงบการเงิน อย่างไร – มูลค่ายุติธรรม  ? 

จะส่งผลต่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ -- > Performance กิจการ

การวัดมูลค่า 
(Measurement)

• จะแสดงรายการในงบการเงินอย่างไร : 
• หนี้สินทางการเงิน  ส่วนของเจ้าของ ส่งผลต่อ ดอกเบ้ียจ่าย เงินปันผล / 

การหักกลบลบหน้ี -- > อัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ

การแสดงรายการ 
(Presentation)

• เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ใช้งบการเงิน (Analysts / Investors) เข้าใจ 
สามารถน ามาพิจารณาตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้

การเปิดเผยรายการ 
(Disclosure)

ความส าคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

TFRS 9

เพื่อรับรู้
รายการใน
งบการเงิน/          
จัดประเภท
/ วัดมูลค่า

TAS 32
เพื่อแสดงรายการ

ในงบการเงิน

TFRS 7
เพื่อเปิดเผยข้อมูล

ที่เกี่ยวข้อง
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หลักการของมาตรฐานการบัญชี : เครื่องมือทางการเงนิ

การรับรู้/ตัดรายการ Trade Date (T) Settlement Date (T+2)

การวัดมูลค่า FV FV Amortized Cost

การแสดงรายการ P/L OCI -

ผลต่าง

การเปิดเผยรายการ ROA ROE C /I

อัตราส่วนส าคัญ
D/E

การจัดประเภทรายการ เพื่อค้า เผื่อขาย ถือจนกว่าจะครบก าหนด

TAS 105

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วย

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน

เงินลงทุนทั่วไป

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ราคาทุนตัด
จ าหน่าย

หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน

ราคาทุนตัด
จ าหน่าย

TFRS 9

 



• เมื่อไหร่จะรับรู้รายการในบัญชี หรือตัดรายการนั้นออกจากบัญชี
• Trade Date / Settlement Date  - วันที่จะเลือกบันทึกรายการ

(Regular way purchase or sale of financial assets)

การรับรู้/ตัดรายการ
(Recognition & 
Derecognition)

ที่มา: Annual Report 2017 - National Australia Bank

เครื่องมือทางการเงิน : การรับรู้ / ตัดรายการ
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• จัดประเภทรายการธุรกรรม สินทรัพย์ หนี้สินของกิจการอย่างไร 
ส่งผลต่อก าไร (ขาดทุน) ของกิจการ  มูลค่าของสินทรัพย์ หนี้สิน 
และส่วนของเจ้าของ --> อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ

การจัดประเภทรายการ

(Classification)

ที่มา: Annual Report 2017 - National Australia Bank

เครื่องมือทางการเงิน : การจัดประเภทรายการ
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ที่มา: Annual Report 2017 - National Australia Bank

เครื่องมือทางการเงิน : การจัดประเภทรายการ
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• จะวัดมูลค่ารายการต่างๆ สินทรัพย์ หนี้สิน ณ วันแรก และ
วันที่ในงบการเงิน อย่างไร – มูลค่ายุติธรรม ? ซึ่งจะส่งผลต่อ
การด้อยค่าของสินทรัพยต์่างๆ -- > Performance ของกิจการ

การวัดมูลค่า 
(Measurement)

ที่มา: Annual Report 2017 - National Australia Bank

เครื่องมือทางการเงิน : การวัดมูลค่ารายการ
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ที่มา: Annual Report 2017 - National Australia Bank

เครื่องมือทางการเงิน : การวัดมูลค่ารายการ
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• จะแสดงรายการในงบการเงินอย่างไร รายการใดควรแสดงเป็น  
หนี้สิน / ทุน ส่งผลต่อ อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญต่างๆ

การแสดงรายการ 
(Presentation)

หนี้สิน (Liabilities) ดอกเบี้ยจ่าย (Interest Expense) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ที่มา: Annual Report 2017 - National Australia Bank

เครื่องมือทางการเงิน : การแสดงรายการ
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• จะแสดงรายการในงบการเงินอย่างไร รายการใดควรแสดงเป็น  
หนี้สิน / ทุน ส่งผลต่อ อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญต่างๆ

การแสดงรายการ 
(Presentation)

ที่มา: Annual Review 2017 - National Australia Bank

เครื่องมือทางการเงิน : การแสดงรายการ
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เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

เครื่องมือทางการเงิน : การเปิดเผยรายการ

19โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน
ที่มา: Annual Review 2017 - National Australia Bank



เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

เครื่องมือทางการเงิน : การเปิดเผยรายการ

20โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงานที่มา: Annual Review 2017 - National Australia Bank
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เครื่องมือทางการเงิน



เครื่องมือทางการเงิน + การบริหารความเสี่ยง 

22โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน

On balance sheet hedge หรือ 

เลือก Hedging Instrument เพื่อป้องกันความเสี่ยง

Interest Rate 
Risk

FX Risk Equity Risk

บันทึกบัญชีการป้องกันความเสี่ยง

Commodity 
Risk

Credit Risk

ที่มา: Google / Commerzbank Germany 
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เครื่องมือทางการเงินปฐมพันธ์ (Primary FIs) 
Financial asset เช่น ลูกหนี้การค้า, เงินลงทุนในหลักทรัพย์
Financial liability เช่น เจ้าหนี้การค้า, เงินกู้ยืม
Equity instrument

เครื่องมือทางการเงินอนุพันธ์ (Derivatives)
Derivatives for Trading 
Derivatives for Hedging

เครื่องมือทางการเงินผสม (Hybrid FIs)
Host Instruments
Embedded Instruments

รูปแบบเครื่องมือทางการเงนิ : Financial Instruments

เหตุผล: ที่มีเครื่องมือทางการเงินหลากหลาย
• เพ่ือบริหารความเสี่ยง
• เพ่ือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ
• เพ่ือลดต้นทุน / ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ฯลฯ
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เงินลงทุนในตราสารทุน

เงินลงทุนในตราสารหน้ี

เงินให้สินเชื่อ เงินกู้ยืม

ตราสารทุน

กิจการ A กิจการ B

หุ้นกู้

1) ภาระผูกพันตามสัญญา 
- ท่ีจะส่งมอบสินทรัพย์ทางการเงิน

- ท่ีจะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือหนี้สิน
ทางการเงินท่ีจะท าให้กิจการเสียประโยชน์

2) สัญญาท่ีจะหรืออาจจะช าระ 
สัญญาด้วยตราสารทุนของกิจการเอง

1) เงินสด
2) ตราสารทุนของกิจการอื่น
3) สิทธิตามสัญญาที่จะ

- รับเงินสด สินทรัพย์ทางการเงินอื่นจากกิจการอื่น 

- ท่ีจะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สิน
ทางการเงินกับกิจการอื่นภายใต้เง่ือนไขท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการ

สัญญาใดๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงส่วนได้
เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการ
ภายหลังหักหนี้สินท้ังหมดของ
กิจการ

ส่วนได้เสียคงเหลือ หมายถึง 
สินทรัพย์ของกิจการที่เหลืออยู่

ภายหลังที่ได้จ่ายช าระหนี้สิน และ
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเมื่อเลิกกิจการ

เครื่องมือทางการเงิน
TAS 32: ข้อ 11 ค านิยาม

TAS 32 ข้อ 13 : สัญญา = ข้อตกลงระหว่าง 2 ฝ่ายขึ้นไป
ที่มีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่ชัดเจน ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ มีผลบังคับตามกฎหมาย อาจ
- มีหลายรูปแบบ
- ไม่จ าเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษร

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6vv3f5bLcAhVENY8KHa9qCSIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.shutterstock.com/search/equity&psig=AOvVaw1OpA7vjGmA5jvP0gcdEvB1&ust=1532351842501255
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o ที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับผู้อื่น หรือ
o ที่จะแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิทางการเงินกับกิจการอื่นภายใต้เงื่อนไขที่
อาจท าให้ ผู้ออกเสียประโยชน์

ตราสารทุน ตราสารไม่มี ภาระผูกพันตามสัญญา

ตราสารที่จะมีการช าระโดยตราสารทุนที่ผู้ออกเป็นเจ้าของนั้น
o ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ทีผู่้ออกไม่มภีาระผูกพันตามสัญญาที่ต้องส่งมอบตราสารทุนของ
ผู้ออกเองในจ านวนที่ผันแปร หรือ
o ตราสารอนุพันธ์ที่จะต้องช าระโดยผู้ออกนั้นท าการแลกเปลี่ยนในจ านวนทีค่งท่ีของ
เงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ กับ ตราสารทุนของกิจการเองในจ านวนทีค่งที่

ตราสารทนุ : Equity

เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 
TAS 32: หลักการ และ    

ข้อ 16.2

TAS 32: หลักการ และ ข้อ 16.1

สัญญาที่ต้องช าระด้วยตราสารทุนของกิจการ

o กิจการจะไม่ถือเป็นตราสารทุน เมื่อ กิจการส่งมอบตราสารทุนในจ านวนผันแปร ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่าจ านวนเงินทีแ่น่นอน

เครื่องมือทางการเงินที่ผู้ถือครองมีสิทธิไถ่ถอน หรือมีสิทธิจะขายคืนให้แก่ผู้ออก
o กิจการผู้ออกตราสาร จะไม่ถือเป็นตราสารทุน แต่จะถือเป็นหนี้สินทางการเงิน TAS 32: ข้อ 7
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สินทรัพย์ หนี้สิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบัญชี

ลูกหนี้การค้า/ ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ / ลูกหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

สินค้าคงเหลือ หนี้สินตราสารอนุพันธ์

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินลงทุนเพื่อค้า / เผื่อขาย /ถือจนครบก าหนด หนี้สินภาษีเงินได้

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประมาณการหนี้สิน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าความนิยม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน

กรณีศึกษา 1 : เครื่องมือทางการเงิน – TFRS 9 / TAS 32
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เครื่องมือทางการเงิน? สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน

1.    ลูกหนี้การค้า

2. เงินลงทุนในกิจการอื่น

3. ตราสารอนุพันธ์

4. ตราสารการเงินแบบผสม

5. Goodwill

6. เงินกู้ยืม

7.  เจ้าหนี้หุ้นยืม (ที่ต้องส่งคืน
หลักทรัพย์ที่ยืมมาเพื่อการขายชอร์ต)

8. อสังหาริมทรัพย์รอการขาย

9.    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

10.  รายได้รอตัดบัญชี

กรณีศึกษาที่ 2 :  เครื่องมือทางการเงิน 

27โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน
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การแสดงรายการ 
(Presentation)

IAS 32
เพื่อแสดงรายการในงบการเงิน

การเปิดเผยรายการ 
(Disclosure)

IFRS 7
เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หลักการของมาตรฐานการบัญชี : เครื่องมือทางการเงนิ

การรับรู้/ตัดรายการ
(Recognition & 
Derecognition)

การจัดประเภทรายการ

(Classification)

การวัดมูลค่า 
(Measurement)

IFRS 9 
เพื่อรับรูร้ายการในงบการเงิน/จัดประเภท / วัดมูลค่า

TFRIC 16
การป้องกันความเสี่ยงของ

เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

TFRIC 19
การช าระหน้ีสินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

(การแปลงหนี้เป็นทนุ -- ด้านลูกหนี้)



หลักการ TAS 32 : การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงนิ
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Substance over Form

กิจการผู้ออกต้องจัดประเภท
เคร่ืองมือทางการเงินว่าเป็น

จัดประเภท /แสดงรายการ

สินทรัพย์
ทางการเงิน

หนี้สินทาง
การเงิน

ตราสาร
ทุน 



ณ วันเริ่มแรก

TAS 32: ข้อ 15 -16

ค านึงเนื้อหามากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย (TAS 32 ข้อ 18)

วัดมูลค่า + รับรู้ผลต่าง

เปลี่ยนประเภท 

ณ วันเปลี่ยนแปลง

เข้า P/L

หนี้สินทาง
การเงิน

ตราสาร
ทุน 

เข้าส่วน   
ผู้ถือหุ้น

หนี้สินทาง
การเงิน

ตราสาร
ทุน 

TAS 32: ข้อ 16จ -16ฉ

FV ของหนี้ BV ของทุน

BV ของหนี้

ผู้ออกเครื่องมือทางการเงินต้อง
แยกความแตกต่าง ระหว่าง

แยกความแตกต่าง 

หนี้สินทาง
การเงิน ตราสารทุน 



ดอกเบี้ยจ่าย เงินปันผลจ่าย
หักจากส่วน

เจ้าของ

TAS 32: ข้อ 35-36

ผูอ้อกเครื่องมือทางการเงิน
แบบผสม ต้องวัดมูลค่า

วัดมูลค่า

เครื่องมือทาง
การเงินแบบผสม

ตราสาร
ทุน 

หนี้สินทาง
การเงิน


TAS 32: ข้อ 29

TAS 32: ข้อ 31 + 32 : การรับรู้เมื่อเริ่มแรกโดยแยกองค์ประกอบจะไม่มีก าไรขาดทุน

เงื่อนไขการหักกลบ

หักกลบ 

หนี้สินทาง
การเงิน

สินทรัพย์
ทางการเงิน


TAS 32: ข้อ 29
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กิจการท่ีออกเครื่องมือทางการเงินต้องจัดประเภทเครื่องมือทางการเงิน เป็น 

หลักการ TAS 32 : การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงนิ

ดอกเบี้ยจ่าย

เงินปันผลจ่าย
หนี้สินทางการเงิน งบก าไรขาดทุน

ตราสารทุน ผลตอบแทน หักจากส่วนของเจ้าของ

ตัวอย่าง เครื่องมือทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน ตราสารทุน

1 Retractable Preferred Shares: หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถ่ถอนได ้เป็นหุ้นบุริมสิทธิท่ีให้สิทธิตาม
สัญญาแก่ผู้ถือ (Investor) ในการขายหุ้นคืนให้กับผู้ออก (Issuer) ในราคาที่ก าหนด (จ านวนเงินคงท่ี)

2. Redeemable Preferred Shares: หุ้นบุริมสิทธิชนิดไถถ่อนได้ เป็นหุ้นบุริมสิทธิท่ีให้สิทธิแก่
ผู้ออก (Issuer) ในการซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือ (Investor) ในราคาตลาด ณ ตอนนั้น

3. สัญญาท่ีกิจการจะช าระด้วยการส่งมอบตราสารทุนของกิจการเองในจ านวนคงที่ เพ่ือแลกเปล่ียน
กับจ านวนเงินสด หรือ สินทรัพย์อื่นในจ านวนผันแปร เช่น สัญญาท่ีกิจการจะส่งมอบตราสารทุนของ
กิจการเอง 100 หุ้น เพ่ือแลกกับจ านวนเงินสดที่มมีูลค่าเท่ากับมูลค่าทองค า 100 ออนซ์


TAS 32: ข้อ 18.1




TAS 32: ข้อ 24

การแยกแสดงรายการ ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก
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▪ กิจการผู้ออก เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งมีองค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นทั้งหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 

กิจการต้องจัดประเภทองค์ประกอบดังกล่าว แยกจากกันในงบแสดงฐานะการเงิน

เพื่อให้ฐานะการเงินของกิจการ สามารถแสดงรายการอย่างเที่ยงธรรมขึ้น

กิจการต้องรับรู้องค์ประกอบต่างๆ ของเครื่องมือทางการเงินเพื่อแยกจากกัน

การจัดประเภทเครือ่งมือทางการเงนิแบบผสมทางด้านผู้ออก

หุ้นกู้แปลงสภาพ = หุ้นกู้ + สิทธิแก่ผู้ถือในการแปลง
สภาพเป็นตราสารทุน

หนี้สิน ตราสารทุน
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วัดมูลค่ายุติธรรม : เครื่องมือทางการเงนิแบบผสม

▪ การวัดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่เป็น หนี้สินทางการเงิน และ ส่วนของเจ้าของ
1. ก าหนดมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบที่สามารถวัดมูลค่าได้ง่ายที่สุดก่อนแล้ว

น าไปหักจากมูลค่าทั้งสิ้น
2. ก าหนดมูลค่าขององค์ประกอบส่วนที่เป็นหนี้สินทางการเงิน แยกจากส่วนของ

เจ้าของ ตามสัดส่วนของมูลค่ายุติธรรมขององค์ประกอบทั้งสอง
▪ ไม่มีก าไรขาดทุนจากการแยกมูลค่าองค์ประกอบ

ตัวอย่าง บริษัท อยู่ยืน ออกขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
- มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้แปลงสภาพ  100 ล้านบาท
- มูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกบัหุ้นกู้ข้างต้น แต่ไม่มีสทิธิ

แปลงสภาพ 60 ล้านบาท
ดังนั้น มูลค่ายุติธรรมของ สทิธแิปลงสภาพหนี้ เป็นทุน = 100-60 = 40 ล้านบาท

การลงรายการบัญชี
Dr. บัญชีเงินฝากธนาคาร    100 ลบ.

Cr. หุ้นกู้แปลงสภาพ (หนี้สนิ)       60 ลบ.
หุ้นกู้แปลงสภาพ  (ทุน)          40 ลบ. 
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หากกิจการซื้อคืนหุ้นทุนของกิจการ ตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกที่ซื้อคืน 
(หุ้นทุนซ้ือคืน) จะต้องแสดงเป็น

รายการหักจากส่วนของเจ้าของ 
กิจการจะต้องไม่บันทึกก าไรหรือขาดทุนจากการซ้ือ ขาย ออก หรือยกเลิกตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออก 
หุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าวอาจจะซื้อคืนและถือโดยกิจการเองหรือถือโดยกิจการในกลุ่มที่ท างบการเงินรวม  
สิ่งตอบแทนที่จ่ายซ้ือหรือรับจะบันทกึรับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้าของ

การเปิดเผยหุ้นทุนซื้อคืนทีก่ิจการถืออยู่ : เปิดแยกต่างหาก ในงบแสดงฐานะการเงิน หรือ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

ตราสารทุนของกิจการ

กิจการ
นักลงทุน

หุ้นทุนซื้อคืน (Treasury Stock)

TAS 32: ข้อ 33

TAS 32: ข้อ 34
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การหักกลบสินทรัพย์ทางการเงนิและหนี้สินทางการเงนิ

▪จะท าได้ก็ต่อเมื่อ
▪ มีสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจ านวนเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

และ
▪ กิจการตั้งใจที่จะช าระด้วยจ านวนเงินสุทธิ หรือ ตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และช าระหนี้สินพร้อมกัน

การหักกลบ ไม่ท าให้กิจการต้องรับรู้ก าไร หรือขาดทุน 

การตัดบัญชี ตัดบัญชีเครื่องมือทางการเงินออกจากงบแสดงฐานะการเงิน
-- > กิจการต้องรับรู้ก าไร/ขาดทุน

TAS 32: ข้อ 42.1

TAS 32: ข้อ 42.2

ความแตกต่างระหว่างการ หักกลบรายการ กับ การตัดบัญชี
TAS 32: ข้อ 44
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TFRS 9
Recognition /Derecognition

การรับรู้และการตัดรายการ
บทที่ 3

Embedded Derivatives
อนุพันธ์แฝง

ข้อ 4.3
Classification
การจัดประเภท

บทท่ี 4

Hedge Accounting
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

บทท่ี 6

Impairment/ การด้อยค่า
ข้อ 5.5

Measurement /การวัดมูลค่า
บทท่ี 5

หลักการ TFRS 9 : เครื่องมือทางการเงิน

วัตถุประสงค์ : ก าหนดหลักการส าหรับการรายงาน 

สินทรัพย์ทางการเงิน และ หนี้สินทางการเงิน 

เพื่อเสนอข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้

งบการเงินในการประเมิน

* จ านวนเงิน เวลา ความไม่แน่นอน ของกระแส

เงินสดในอนาคตของกิจการ      

ค านิยาม
ภาคผนวก ก 
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อนุพันธ์ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

1. ถือไว้เพื่อค้า – สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สนิทางการเงินที่แสดงดว้ย

มูลค่ายุติธรรมซึ่งการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน

2. อนุพันธ์เพ่ือการป้องกันความเสี่ยง – ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของการ

บัญชีป้องกันความเสี่ยง

อนุพันธ์ - Derivatives

การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม

ของตราสารอนุพันธ์

งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน

ปรับปรุงกับ
มูลค่าตามบัญชี

ของตราสารอนุพันธ์ รับรู้การเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรม
ในงบก าไรขาดทุน

กรณีมูลค่ายุติธรรมสูงขึ้น (ก าไร)

Dr. สัญญาอนุพันธ์ – สินทรัพย์ทางการเงิน  XX

Cr. ก าไรจากสัญญาอนุพันธ์ XX

กรณีมูลค่ายุติธรรมลดลง (ขาดทุน)

Dr. ขาดทุนจากสัญญาอนุพันธ์ XX

Cr. สัญญาอนพุันธ์ – หนี้สินทางการเงิน XX

ค านิยาม : ภาคผนวก

อนุพันธ์ : มีลักษณะทั้ง 3 ข้อต่อไปนี้
มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปตามการ

เปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่ระบุไว้
ไม่มีการจ่ายเงินลงทุนสุทธิเมื่อเริ่มแรก หรือจ่ายเงิน

ด้วยจ านวนเพียงเล็กน้อย

การรับหรือจ่ายเงิน จะกระท าในอนาคต

ตัวอย่างอนุพันธ์ : Forward, Future, Swap, Option
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ราคาทุนตัดจ าหน่ายของสินทรพัย์ทางการเงินหรอืหนี้สินทางการเงิน (Amortized cost)

EIR = อัตราที่ใช้คิดลดประมาณการกระแสเงินสดรับ/จ่ายในอนาคตลอดอายุที่คาดไว้ (expected life) ของสินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน

เท่ากับ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน หรือ ราคาทุนตัดจ าหน่ายของหนี้สินทางการเงิน

คิดลดเพื่อหา
“EIR”

Expected 

Life

ประมาณการกระแสเงินสดรับ/จ่าย ซึ่งรวมถึงกรณี prepayment/refinance/withdrawn

ราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก หักด้วยการจ่ายช าระคืนเงินต้น บวกหรือหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม
โดยใชว้ิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective interest rate: EIR)

วิธี EIR
วิธีที่ใช้ค านวณราคาทุนตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหนี้สินทางการเงิน และมีการ    
ปันส่วน และ รับรู้รายได้/ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในก าไรหรือขาดทุน ตลอดช่วงระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง

TFRS 9 ภาคผนวก ก ค านิยาม / ข้อ ข5.4.1 – ข5.4.4 

หลักการการค านวณ EIR : 
* ประมาณกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดร้ับ – > พิจารณาเงื่อนไขของสัญญา + ค่าธรรมเนียม และต้นทุนในการรับจ่ายทั้งหมด 
* อายุที่คาดไว้ (expected life) -- > มีฐานข้อมูลในการประมาณอายุที่คาดไว้
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ตัวอย่าง สถาบันการเงินรับฝากเงินจากประชาชน 1,000,000 บาท อายุ 3 ปี อัตราผลตอบแทนที่จะให้แก่

ประชาชนผู้ฝากเงินตามสัญญา ปีที่ 1 = 1% , ปีที่ 2= 1.5%, ปีที่ 3= 2.5%

1,000,000

1,000,000 = (1,000,000*1%)  + (1,000,000*1.5%)  + (1,000,000*2.5%)+1,000,000)
(1+IRR)1 (1+IRR)2 (1+IRR)3

1,000,000 = 10,000    + 15,000     +   (25,000+1,000,000)
(1+IRR)1 (1+IRR)2 (1+IRR)3

(25,000+1,000,000)(15,000)(10,000)

IRR = 1.658%

ปีที่ Amortized Cost 
ต้นปี (a) 

ผลตอบแทนจ่าย
(b)=(a)*1.658%

คิดตาม EIR

เงินสดจ่ายจริงในแต่ละ
งวด ( C )

คิดตามอัตราในสัญญา

ยอดตัดจ าหน่าย(d)=(b)-
(c )

ยอดคงค้าง
(e)=(a)+(d )

1 1,000,000 16,585 10,000 +6,585 1,006,585

2 1,006,585 16,694 15,000 +1,694 1,008,278

3 1,008,278 16,722 1,025,000 (1,008,278) -
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ปีที่ รายการ เดบิต เครดิต

0 Dr. เงินสด / เงินฝากธนาคาร
Cr. เงินฝากจากประชาชน

1,000,000
1,000,000

1 Dr. ดอกเบี้ยจ่าย
Cr. เงินสด

บัญชีปรับปรุงเงินฝากจากประชาชน

16,585
10,000
6,585

2 Dr. ดอกเบี้ยจ่าย
Cr. เงินสด

บัญชีปรับปรุงเงินฝากจากประชาชน

16,694
15,000
1,694

3 Dr. ดอกเบี้ยจ่าย
เงินฝากจากประชาชน
บัญชีปรับปรุงเงินฝากจากประชาชน

Cr. เงินสด

16,722
1,000,000

8,278
1,025,000

ตัวอย่าง สถาบันการเงิน รับฝากเงินจากประชาชน 1,000,000 บาท อายุ 3 ปี อัตราผลตอบแทนที่จะให้แก่

ประชาชนผู้ฝากเงินตามสัญญา ปีที่ 1 = 1% , ปีที่ 2= 1.5%, ปีที่ 3= 2.5%
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แนวทางช่วยให้กิจการเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติตาม
TFRS 9 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย

การค านวณ EIR

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://bit.ly/2F11pEh

EIR ปรับได้ตาม Reference 
rate (เช่น MLR) หรือ 
Expected Cashflow ที่
เปลี่ยนส าหรับลูกหนี้ปกติ



ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ รับรู้
อย่างง่ายตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุที่คาดไว้ 
(Expected Life)

 



http://bit.ly/2F11pEh
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Initial Recognition: กิจการจะรับรู้ สินทรัพย์ทางการเงิน /หนี้สินทางการเงิน ในงบแสดงฐานะการเงิน

→ เมื่อเข้าไปเป็นฝ่ายหนึ่งของคู่สัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินนั้น

→ รับรู้อนุพันธ์ เมื่อเข้าเป็นคู่สัญญา 

การรับรู้รายการในบัญชี (Recognition)

* การท าธุรกรรมยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์และการขายชอร์ต * การท าธุรกรรมการซื้อคืนหลักทรัพย์ 

* การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitisation) * การซื้อคืนตราสารหนี้ที่กิจการออกก่อนก าหนด

การตัดรายการออกจากบัญชี (Derecognition)

TFRS 9 บทที่ 3 ข้อ 3.1

TFRS 9 บทที่ 3 ข้อ 3.2

เมื่อกิจการรับรู้ สินทรัพย์ทางการเงิน เป็นครั้งแรก 

TFRS 9 ข้อ 3.1.1 กิจการต้อง

- จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ตาม 

ข้อ 4.1.1 - 4.1.5 และ 

- วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินตาม 

ข้อ 5.1.1 – 5.1.3

เมื่อกิจการรับรู้ หนี้สินทางการเงิน เป็นครั้งแรก 

TFRS 9 ข้อ 3.1.1 กิจการต้อง

- จัดประเภทหนี้สินทางการเงิน ตาม 

ข้อ 4.2.1 - 4.2.2 และ 

- วัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินตาม ข้อ 5.1.1
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วันที่กิจการมีข้อผูกมัดที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์

Trade Date

วิธีการบัญชี ณ วันที่ท ารายการจะเกี่ยวข้องกับ 
(1) การรับรู้สินทรัพย์ที่จะได้รับและหนี้สินท่ี
จะต้องจ่ายในวันท่ีท ารายการ 
(2) การตัดรายการสินทรัพย์ที่ถูกขาย รับรู้ก าไร
หรือขาดทุนใดๆ จากการขาย และรับรู้ลูกหน้ีจาก
การจ่ายช าระจากผู้ซื้อในวันที่ท ารายการ 

Settlement Date

วันที่สินทรัพย์ถูกส่งมอบแก่หรือส่งมอบโดยกิจการ

วิธีการบัญชี ณ วันที่มีการจ่ายชาระจเกี่ยวข้องกับ 
(1) การรับรู้สินทรัพย์ในวันที่กิจการได้รับสินทรัพย์
(2) การตัดรายการสินทรัพย์และรับรู้กา ไรหรือขาดทุน
ใดๆ จากการขาย ในวันที่กิจการได้ส่งมอบสินทรัพย์

การบันทึกบัญชี ณ Trade Date / Settlement Date

การซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ ต้องรับรู้รายการหรือตัดรายการ โดยใช้
การบัญชีวันซ้ือขาย หรือ การบัญชีวันช าระตามความเหมาะสม TFRS 9 ข้อ 3. 
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การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงนิออกจากบัญชี (Derecognition)

ประเมินตามหลักการส าหรับบางส่วนหรือทั้งหมด (ตามเดี่ยวหรือตามกลุม่ของสนิทรัพย์)

รับรู้เป็นสินทรัพย์ต่อไป

ยังคงรับรู้สินทรัพย์ต่อไป หากกิจการยังมีความเกี่ยวเน่ือง

ตัดรายการออกจากบัญชี

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

รับรู้เป็นสินทรัพย์ต่อไป

ตัดรายการออกจากบัญชี

ตัดรายการออกจากบัญชี

พิจารณารวมทุกบริษัทย่อย

กิจการยังคงการควบคุมในสินทรัพย์หรือไม่

กิจการยังคงความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมดหรือไม่

กิจการได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของที่มีนัยส าคัญทั้งหมดหรือไม่

สิทธิตามสัญญาที่จะไดร้ับกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ได้หมดไปหรือไม่

กิจการได้โอนสิทธิตามสัญญาในการรับกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ทางการเงินหรือไม่

กิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะจ่ายกระแสเงินสดให้กับผู้รับรายใดรายหน่ึงหรือไม่

TFRS 9 ข้อ 3.2.3, ภาคผนวก ข3.2.1 

หลักการตัดรายการ FA : 
Risk & Reward 

Control 
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การโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

การโอนสินทรัพย์ที่ ไม่ เข้าเงื่อนไขการตัดรายการออกจากบัญชี

ผู้โอนสินทรัพย์ ผู้รับโอนสินทรัพย์

• ยังคงรับรู้สินทรัพย์ท่ีโอนในบัญชีต่อไป โดยจัดประเภทใหม่
เป็นสินทรัพย์ท่ีน าไปเป็นหลักประกัน

• รับรู้หน้ีสินทางการเงินส าหรับสิ่งตอบแทนที่ได้รับ

• ทุกสิ้นรอบระยะเวลาการรายงาน กิจการต้องรับรู้
รายได้ที่เกิดจากสินทรัพย์ท่ีโอน และค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับหน้ีสินทางการเงิน

• หากผู้โอนผิดนัดช าระหน้ี ต้องตัดรายการสินทรัพย์
ที่โอนออกจากบัญชี

• ไม่รับรู้สินทรัพย์ที่รับโอนมาไว้ในบัญชี โดยบันทึก
หลักประกันไว้

• หากผู้รับโอนขายสินทรัพยท์ี่รับโอนมาจะต้อง
บันทึกหนี้สินที่จะต้องคืนหลักประกันแก่ผู้โอน

• หากผู้โอนผิดนัดช าระหน้ี ผู้รับโอนรับรู้สินทรัพย์ท่ีรับ
โอนมาในบัญชี

TFRS 9 ข้อ 3.2.15 
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การตัดรายการ หนี้สินทางการเงนิ ออกจากบัญชี

หนี้สินทางการเงินน้ันสิ้นสุดลง เช่น ปฏิบัติตามหรือยกเลิกภาระผูกพัน

มีการแลกเปลี่ยนหน้ีสิน โดยหน้ีสินใหม่มีเงื่อนไขข้อตกลง
ที่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญ

รับรู้หน้ีสินในบัญชีต่อไป

ตัดรายการหนี้สินออกจากบัญชี

ตัดรายการหนี้สินเดมิ
ออกจากบัญชี 

และรับรู้หนี้สินใหม่

ใช่
ไม่ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ผลต่างรับรู้ในงบก าไรขาดทุน

TFRS 9 ข้อ 3.3 
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Source: Project Summary – IFRS July 24,2014

สินทรัพย์ทางการเงิน

Financial Assets 

การจัดประเภท

Classification

หนี้สินทางการเงิน

Financial Liabilities 

การจัดประเภท (Classification)TFRS 9 บทที่ 4
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การจัดประเภท (Classification)TFRS 9 บทที่ 4

สินทรัพย์
ทางการเงิน

Business model Contractual cash flow characteristics

Amortized cost
Fair value through OCI

(FVOCI)
Fair value through PL

(FVTPL)

Fair value option (FVO)
(in case of accounting mismatch)

FVOCI option

(Equity investment 
not held for trading)

TFRS 9 ข้อ 4.1




โมเดลธุรกิจ ลักษณะของกระแสเงินสดของสัญญา

TFRS 9 ข้อ 4.15

ณ วันรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก และไม่สามารถยกเลิกได้

หน้ีสิน
ทางการเงิน

Amortized cost Fair value through PL (FVTPL)

TFRS 9 ข้อ 4.2

 
หนี้สินอนุพันธ์ (ข้อ 4.2.1.1) + หนี้สินทางการเงินที่เกิดจากการ
โอนสินทรัพย์ท่ีไม่เข้าเง่ือนไขตัดรายการ (ข้อ 4.2..1.2 ) + หนี้สิน
ทางการเงินที่เลือก Fair Value Option (ข้อ 4.2.2)
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สินทรัพย์ทางการเงิน ที่ใช้วิธี Amortized Cost

สินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้วิธี ราคาทุนตัดจ าหน่าย ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ทั้ง 2 ข้อ ต่อไปนี้

1. Business Model Test

มี Business model ที่กิจการใช้ในการบริหาร

สินทรัพย์ทางการเงินโดยมีวัตถุประสงค์ที่ถือไว้

เพื่อรับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
(“Business model whose objective is to hold 

instruments to collect contractual cash flow”)

- Not an instrument-by-instrument approach 
(could be determined at portfolio level)

2. Characteristics Test

ลักษณะของกระแสเงินสด จะเป็นการรับเงินต้น

และดอกเบี้ยที่ค านวณจากเงินต้นคงเหลือ
“Cash flows that are solely payments of 

principal and interest on the principal 

outstanding”

- Interest is consideration for the time value of 
money and the credit risk

- Not have the characteristics of interest e.g. 
option, forward, and swap contractsTFRS 9 ข้อ 4.1.2.1

TFRS 9 ข้อ ข4.1.1 – ข4.1.2
TFRS 9 ข้อ 4.1.2.2 และ ข4.1.7



โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน 49

Options ส าหรับการจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กิจการสามารถเลือกจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินได้ดงันี้

Amortized cost

Fair value through OCI
(FVOCI)

Fair value through PL
(FVTPL)

Fair value option (FVO)

ลด accounting mismatch

Fair value through PL
(FVTPL)

Fair value through
OCI (FVOCI)

FVOCI option

ไม่ถือไว้เพื่อค้า

เงิน
ลง

ทุน
ใน

ตร
าส

าร
หน

ี้
เงิน

ลง
ทุน

ใน
ตร

าส
าร

ทุน TFRS 9 ข้อ 4.1.4 รับรู้เมื่อเร่ิมแรก

การจัดประเภท สินทรัพย์ทางการเงนิ 

TFRS 9 ข้อ 4.15 รับรู้เมื่อเร่ิมแรก

แสดงการเปลี่ยนแปลง FV ใน OCI 

TFRS 9 ข้อ 4.1



โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน 50

สรุปการจัดประเภท สินทรัพย์ทางการเงิน 

ที่มา : KPMG First Impressions: IFRS9 Financial Instruments

เงินลงทุน          ในตราสารทุน ?

ถือไว้เพ่ือค้า ?

เลือก FV Option ?

ไม่ให้ Recycling

ข้อ 4.1.2.2 กระแสเงินสดรับตาม
สัญญา เป็นเงินต้นและดอกเบี้ย

ข้อ 4.1.2.1 Business Model ต้องการถือไว้เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา

ข้อ 4.1.2 ก.1  Business Model 
ต้องการถือไว้เพ่ือรับกระแสเงินสดตาม
สัญญา และ เพ่ือขายสินทรัพย์ด้วย

TFRS 9 ข้อ 4.1
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การจัดประเภท (Classification)TFRS 9 บทที่ 4

หนี้สิน
ทางการเงิน

Amortized cost Fair value through PL (FVTPL)

TFRS 9 ข้อ 4.2

 
หนี้สินอนุพันธ์ (ข้อ 4.2.1.1) + หนี้สินทางการเงินที่เกิดจากการ
โอนสินทรัพย์ท่ีไม่เข้าเง่ือนไขตัดรายการ (ข้อ 4.2..1.2 ) + หนี้สิน
ทางการเงินที่เลือก Fair Value Option (ข้อ 4.2.2)

หนี้สินทางการเงินวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
ที่เข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง

- Held for trading includes all derivatives unless a hedging 

instrument.

- Fair value option on initial recognition ณ วันที่รับรู้เริ่มแรก กิจการเลือกที่จะ
วัดหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เมื่อเข้าเงื่อนไขที่ ก าหนดใน TFRS 9 

ข้อ 4.2.2

(ค านิยาม : ภาคผนวก)
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หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน

ช่วยขจัด/ลดความไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่า/ การรับรู้รายการ อย่างมีนัยส าคัญ
“an accounting mismatch” ข้อ 4.2.2.1

กลุ่มของหนี้สินทางการเงิน หรือ สินทรัพย์ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงินที่การบรหิารและ
ประเมินผลการด าเนินงานด้วยเกณฑ์ มูลค่ายุติธรรม -- > สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง 
หรือกลยุทธ์การลงทุนที่จัดท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร -- > ข้อมูลดังกล่าวได้น าเสนอเป็นการภายใน

ต่อผู้บริหารส าคัญของกิจการ (คณะกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ข้อ 4.2.2.2

หรือ

TFRS 9 ข้อ 4.2.2

ณ วันรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก : กิจการอาจเลือก (ไม่สามารถยกเลิกได)้ ให้หนี้สินทางการเงิน วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน – ส่งผลให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมากขึ้น เนื่องจาก
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On balance sheet hedging การ Match position ของรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่อยู่งบ
แสดงฐานะการเงิน เช่น เงินให้สินเชื่อสกุลดอลลาร์ กับ เงินกู้ยืมในสกุลดอลลาร์ 

Financial 
Assets

Financial 
Liabilities

Hedging with Derivatives เช่น การป้องกันความเสี่ยงด้วยสัญญาล่วงหน้าท่ีมีต้นทุนต่ า

พันธบัตรรัฐบาล
Held for trading

สินทรัพย์

วัดมูลค่ายุติธรรม

งบก าไร(ขาดทุน)

Amortised Cost

หนี้สิน

วัดมูลค่ายุติธรรม

งบก าไร(ขาดทุน)

เงินกู้ยืม
Other Liability

Accounting Mismatch
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รับรู้เมื่อเริ่มแรก (Initial recognition) ด้วยมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13
การวัดมูลค่าภายหลัง

(Subsequent measurement)

ถือไวเ้พื่อค้า ?

หนี้สินทางการเงิน

Fair value option ?

ตราสารอนุพันธ์

ลด accounting mismatch Fair value

FV changes due 

to own credit risk

Other FV 

changes

OCI PL

Fair value through PL

No recycling

Other Amortized cost

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

การจัดประเภท หนี้สินทางการเงนิ 

หนี้สินทางการเงินวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

หนี้สินทางการเงินวัดด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย

TFRS 9 ข้อ 4.2

TFRS 9 ข้อ 5.7.7.1 TFRS 9 ข้อ 5.7.7.2
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การจัดประเภทรายการใหม่

สินทรัพย์
ทางการเงิน

หนี้สิน
ทางการเงิน

มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกและภายใน
ซ่ึงมีความส าคัญต่อการด าเนินงานของกิจการ

เปลี่ยนแปลง business model

เปลี่ยนแปลงการจัดประเภท
สินทรัพย์ทางการเงิน

Management

แสดงต่อบุคคลภายนอก

ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

กิจการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทได้ก็ต่อเมื่อ เปลี่ยนแปลง Business Model TFRS 9 ข้อ 4.4.1

TFRS 9 ข้อ 4.4

TFRS 9 ข้อ 4.4.2
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Amortized Cost FA - FVOCI

FA – FVTPL 

In Rare Circumstance : กิจการเปลี่ยนการจัดประเภท สินทรัพย์ทางการเงิน
เม่ือเปลี่ยนแปลงของ Business Model

ให้ใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเป็นมูลค่าเริ่มแรก และรับรู้ผลต่าง
ระหว่าง  BV กับ FV ดังนี้ 

ผลต่างเข้า P/L 

ผลต่างเข้า OCI 

ปรับปรุงผลสะสมของก าไรขาดทุนที่เคยรับรู้ใน OCI 
ณ วันที่จัดประเภทรายการใหม่ กับ มูลค่ายุติธรรม

ให้รับรู้ก าไร / ขาดทุนสะสมใน OCI 
เป็นก าไร/ขาดทุนใน P/L

ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภท 

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
จัดประเภทรายการใหม่ 

ถือเป็นมูลค่าตามบัญชีใหม่ ไม่ต้องปรับปรุงผลสะสมของ
ก าไรขาดทุนที่เคยรับรู้ใน PL 

กลับมารับรู้ใน OCI

TFRS 9 ข้อ 5.6.1 – 5.6.7, ข5.6

การโอนเปลี่ยนประเภทสินทรพัย์ทางการเงิน
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Amortized cost FVOCI FVTPL

Amortized cost

FVOCI

FVTPL

• วัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
จัดประเภทรายการใหม่

• ผลต่างระหว่างราคาทุนตัด
จ าหน่ายและมูลค่ายุติธรรมเข้า 
OCI

• ไม่มีการปรับปรุง EIR และ
ค่าเผื่อการด้อยค่า

• วัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
จัดประเภทรายการใหม่

• ผลต่างระหว่างราคาทุนตัด
จ าหน่ายและมูลค่ายุติธรรม
เข้า PL

• ปรับปรุงผลสะสมของก าไร
ขาดทุนที่เคยรับรู้ใน OCI ณ วันที่
จัดประเภทรายการใหม่ กับมูลค่า
ยุติธรรม

• ไม่มีการปรับปรุง EIR

• วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมต่อไป
• โอนผลสะสมของก าไร

ขาดทุนที่เคยรับรู้ใน OCI ณ 
วันที่จัดประเภทรายการใหม่ 
เข้า PL

• มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
จัดประเภทรายการใหม่ 
ถือเป็นมูลค่าตามบัญชีใหม่

• ค านวณ EIR และค่าเผื่อการ
ด้อยค่า

• วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมต่อไป
• ไม่ต้องปรับปรุงผลสะสมของก าไร

ขาดทุนที่เคยรับรู้ใน PL กลับมารับรู้
ใน OCI

• ค านวณ EIR และค่าเผื่อการด้อยค่า

การจัดเปลี่ยนประเภทใหม่ ของ สินทรัพย์ทางการเงิน

TFRS 9 ข้อ 5.6.1 – 5.6.7, ข5.6

TFRS 9 ข้อ 5.6.7

TFRS 9 ข้อ 5.6.2

TFRS 9 ข้อ 5.6.3

TFRS 9 ข้อ 5.6.4

TFRS 9 ข้อ 5.6.5

TFRS 9 ข้อ 5.6.6
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การวัดมูลค่า (Measurement)

• การวัดมูลค่าเริ่มแรก

• การวัดมูลค่าภายหลัง

- สินทรัพย์ทางการเงิน / หนี้สินทางการเงิน /ตราสารอนุพันธ์

• การด้อยค่าของเครื่องมือการเงิน

การวัดมูลค่า

5.4 การวัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย

การวัดมูลค่าในภายหลัง5.1 การวัดมูลค่าเริ่มแรก

5.5 การด้อยค่าของ
สินทรัพย์ทางการเงิน

5.2 สินทรัพย์ทางการเงิน 5.3 หนี้สินทางการเงิน

TFRS 9 บทที่ 5
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…
รับรู้เมื่อเริ่มแรก

(Initial recognition) ต้นทุนการท ารายการ

มูลค่ายุติธรรม (Fair value) ตาม TFRS 13

ต้นทุนการท ารายการ ต้นทุนการท ารายการ

การวัดมูลค่าภายหลัง
(Subsequent 

measurement)

Amortized cost
FVOCI

(Debt instruments)
FVTPL

FVOCI

(Equity instruments)

งบแสดงฐานะการเงิน

ก าไรขาดทุน
(P&L)

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (OCI)

Recycling

Amortized cost Fair Value Fair Value Fair Value

EIR/ ค่าเผื่อการด้อยค่า/ 
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน

EIR/ ค่าเผื่อการด้อยค่า/ 
ผลต่างอัตราแลกเปล่ียน

ก าไรขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

เงินปันผล

--
ก าไรขาดทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม --
ก าไรขาดทุนจากการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม

Recycling-- No Recycling--

การวัดมูลค่าของสินทรพัย์ทางการเงนิ (Measurement)

TFRS 9 ข้อ 5.7.6

TFRS 9 ข้อ 5.7.10
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ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับความส าคัญ

Level 2 

• ราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือ
หนี้สินที่มีลกัษณะคล้ายกันในตลาด
ที่มีสภาพคลอ่ง

• ข้อมูลอื่นที่สังเกตได้จากตลาด เช่น 
อัตราดอกเบีย้ / implied volatilities 

/ credit spread

Level 3

• ข้อมูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้
จากตลาด ซึ่งสะท้อนสมมติฐาน
ของผู้มีส่วนร่วมในตลาดที่ใช้ใน
การก าหนดราคา

ค านิยาม
ราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ
ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า (exit price)

Level 1 

• ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) 
ในตลาดที่มีสภาพคล่อง ส าหรับสินทรัพย์
หรือหนี้สินอย่างเดียวกันและกิจการ
สามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า

มูลค่ายุติธรรม

6060

TFRS 13
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินTFRS 9 ข้อ 5.5

วัตถุประสงค:์  เพ่ือรับรู้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ของเคร่ืองมือทางการเงินท้ังหมด
ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ นับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก 

• ไม่ว่าการประเมินเป็นรายสัญญาหรือเป็นรายกลุ่ม 

• พิจารณาข้อมูลสนับสนุนที่มีความสมเหตสุมผลทั้งหมด รวมถึงข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคต

TFRS 9 ข้อ 5.5.4

ขอบเขต

Fair value through OCI

Amortized cost

Irrevocable loan commitments

Irrevocable financial guarantee contracts

Financial assets Off-balance sheet items

Expected credit

loss model

Past events

Current conditions

Forecasts of future economic 
conditions

Lease receivables

Trade receivables

TFRS 9 ข้อ 5.5.1

TFRS 9 ข้อ 5.5.4

ภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อที่ไม่สามารถยกเลิกได้

สัญญาค้ าประกันทางการเงินที่ ไม่สามารถยกเลิกได้

ข้อ 5.5.6ข้อ 5.5.1
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

❖ บันทึกการด้อยค่าส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินทุกตัวที่ไม่ได้บันทึกด้วยวิธี FVTPL
❖ บันทึกการด้อยค่าเร็วขึ้นจากการค านวณค่าเผื่อ 12-month expected loss ตั้งแต่วันรับสินทรัพย์ทางการเงิน และ

lifetime expected loss เมื่อ credit risk เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญั
❖ ไม่ได้พิจารณาแค่เหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันเท่านั้น แต่ค านึงถึง forward looking ด้วย
❖ ค่าการด้อยค่าที่รับรู้เข้างบก าไรขาดทุนจะเปลี่ยนแปลงขึ้นและลงมากข้ึน เนื่องจากการย้ายกลุ่มจากการเปลี่ยนแปลง credit risk
❖ ต้องใช้ Judgement ในการพิจารณา factors ที่จะก าหนดการด้อยค่ามากข้ึน ซึ่งยากต่อการเปรียบเทียบกับกิจการอื่นๆ

The General 
3 Stage Approach

The Simplified Approach
The Credit-Adjusted EIR 

Approach

Purchased or Originated Credit-

Impaired Financial Assets (POCI)
Trade Receivable

Lease Receivables

Receivable

Financial Asset at Amortized Cost

Financial Asset at FVOCI

Off-Balance Sheet items

Lease Receivables

Trade Receivable with significant 

financing component

TFRS 9 ข้อ 5.5.1 TFRS 9 ข้อ 5.5.15 TFRS 9 ข้อ 5.5.13-14

วิธีอย่างง่าย : วัดมูลค่าเผื่อผลขาดทุน 
เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุเสมอ 

สินทรัพย์ทางการเงินที่มกีารดอ้ยค่า
ด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อก าเนิด

รับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนฯ : ด้วยผลสะสมของ
การเปลี่ยนแปลงในผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุนับตั้งแต่การรับรู้
รายการเม่ือเริ่มแรก
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แนวทางช่วยให้กิจการเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติตาม
TFRS 9 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://bit.ly/2F11pEh

การจัดชั้นเพื่อค านวณ
การกันส ารอง

การจัดชั้น POCI ที่ต้องคิด 
Expected Loss ตลอดอายุสัญญา 
จะก าหนดให้เฉพาะการซื้อหน้ีที่มี
ปัญหาเท่าน้ันใช่หรือไม่





http://bit.ly/2F11pEh
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…

Stage 1 Stage 2 Stage 3

1-yr  
EL

Lifetime
EL

Lifetime
EL

Change of credit risk since initial recognition 

Performing Underperforming Non-performing

Expected loss
(EL)

Significant increase in credit risk

Rebuttable assumption: 30 DPD

Objective evidence of impairment

Rebuttable assumption: 90 DPD

Initial recognition / 

low credit risk 
(e.g. Investment grade)

Interest revenue
Gross basis

EIR on gross amount
Gross basis

EIR on gross amount
Net basis

EIR on amortized cost

TFRS 9 ข้อ 5.5.3 – 5.5.7

Expected Credit Loss (ECL) : General Approach
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Expected credit loss model: Trade account receivables and Lease receivables

Lease receivables

Trade account receivable
with significant financing component

Trade account receivables 

without significant financing 
component 

Stage 1

1-yr  
EL

Stage 2

Lifetime
EL

Stage 3

Lifetime
EL

Significant increase 
in credit risk

Objective evidence 
of impairment

General approach

Stage 2

Lifetime
EL

Stage 3

Lifetime
EL

Objective evidence 
of impairment

Simplified approach

Policy choice

TFRS 9 ข้อ 5.5.15
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Expected Credit Loss Model

Was the asset impaired at initial recognition?

Is the assets a trade receivable with a significant financing 
component or lease receivable for which lifetime expected 

credit loss measurement has been elected ?

significant deterioration 
of credit risk since recognition?

Recognize 12-MONTH expected credit loss

Recognize changes in LIFETIME
expected credit loss

Recognize in LIFETIME
expected credit loss

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

IFRS 9

Impairment 
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PD / LGD / EAD

Model

Probability of default

(PD)

Loss given default

(LGD)

Exposure at default

(EAD)

Lifetime PD
(Stage 2 / 3)

12-month PD
(Stage 1)

Forward-looking 

adjustment

Current LGD

Current collateral 

value

Forward-looking 

adjustment

Current balance and 

Credit limit

Forward-looking 

adjustment

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน Expected Credit Loss (ECL)
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Expected credit loss calculation (Collective Approach)

1. Homogeneous 
Credit Risk on Loan

2. Historical Loss Data 
Calculation

3. External information and 
repayment ability adjustment

• Loan objective
• Assets by aging
• Term loan

PD : Probability of Default
LGD : Loss Given Default
EAD : Exposure at Default

Provision = PD X LGD X EAD • Risk Management Policy
• Change in regulations and

bank operations
• Internal and External 

Economics
• Other factors that affected  
to repayment ability

IFRS 9

Impairment 

TFRS 9 ข้อ ข5.5.1, ข5.5.5
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Example - Transfer criteria: Significant increase in credit risk

External factors

Macroeconomics

Internal factors

Entity / Borrowers

Significant 

changes in 

external market 

indicators

e.g. borrower’s 

bond price Significant 

changes in 

external 

credit rating

Significant 

changes in 

business / 

financial / 

economic 

conditions
e.g.

• Interest rate

• Unemployment 

rate

Significant 

changes in 

internal price 

indicators

Internal credit 

rating downgrade 

Significant 

changes in 

behaviour 

(payment status)

Adverse 

changes in 

regulatory, 

economic and 

technology 

environment Significant 

changes in 

operating 

resultsSignificant 

changes in 

credit risk 

on other 

financial 

instruments 

TFRS 9 ข้อ ข5.5.51

TFRS 9 ข้อ ข5.5.52
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…

หลักฐานที่แสดงว่าสินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิต
(Objective evidence of impairment)

TFRS 9 ภาคผนวก ก ค านิยาม

TFRS 9 ภาคผนวก ก ค านิยาม

Breach of 
Contract

Concession

Bankruptcy

Deep discount
Disappearance 
of active market

Financial 
Difficulty

Breach of contract 
e.g. Past due or default

Borrower has significant 
financial difficulty

Disappearance of an

active market for that

financial asset because of
financial difficulties

Lenders grant a concession 

relating to the borrower’s 
financial difficulties

Probable

bankruptcy or

other financial
reorganization

Purchase or origination of

financial asset at a deep

discount that reflects the
incurred credit losses

การปฏิบัติผิดสัญญา

ประสบปัญหาทางการเงินอย่าง
มีนัยส าคัญของผู้ออกหรือผู้กู้

การล่มสลายของตลาดซื้อขายคล่อง

ผู้ให้กู้ผ่อนปรนเงื่อนไข

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ผู้กู้
จะล้มละลาย

การซื้อสินทรัพย์การเงินดว้ยราคาที่มีส่วนลดมาก

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbitfvypXOAhVKP48KHU5PCyoQjRwIBw&url=http://www.freeiconspng.com/icons/contract-icon&bvm=bv.128153897,d.c2I&psig=AFQjCNGXIHo_kt6l9pZEdT79INCSzhXldw&ust=1469775581734093
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgt7fo1pXOAhVKo48KHTS3BmwQjRwIBw&url=http://cutcaster.com/vector/904969870-Financial-Crisis-Icon/&psig=AFQjCNFyFQoMKZtqACCyCSUeiTKq91050w&ust=1469778785448985
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikvf6515XOAhXIqI8KHekjD0AQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/183972/alert_caution_error_exclamation_mark_risk_warning_icon&bvm=bv.128153897,d.c2I&psig=AFQjCNEFj_vplOqWw6h8AoEqF6fHfu97-Q&ust=1469778958240834
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYwcrx15XOAhXJtY8KHRbhC4sQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/978921/credit_deposit_discount_down_arrow_get_interest_rate_loan_low_lower_mitigate_mortgage_put_rate_icon&bvm=bv.128153897,d.c2I&psig=AFQjCNFF5Grx4o5nviV49EYe24z0ZCqMIg&ust=1469779041451031
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://repairmycredit2day.com/wp-content/uploads/2012/03/BankruptcyIcon.png&imgrefurl=http://repairmycredit2day.com/services/&docid=bMpU_lMgstXYwM&tbnid=eoIEmyVyYdQ7vM:&w=1000&h=1000&bih=651&biw=1366&ved=undefined&iact=c&ictx=1
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE3fzs2JXOAhUGPI8KHVSTC_kQjRwIBw&url=http://www.keyword-suggestions.com/YmFuayBhY2NvdW50IGljb24/&bvm=bv.128153897,d.c2I&psig=AFQjCNFcW6MLURBIMUfxnqmAA50PZfGnVg&ust=1469779337656496
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การค านวณ Expected Credit Loss (ECL)
TFRS 9 ข้อ 5.5.17

กิจการต้องวัด ECL โดยวิธีที่สะท้อนถึงเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลสนับสนุนและ
สมเหตุสมผล โดยไม่ใช้ต้นทุน
หรือความพยายามที่มาก
เกินไป ณ วันที่รายงาน 
เกี่ยวกับ
* เหตุการณ์ในอดีต (Past 

Events) +
* สภาพการณ์ปัจจุบัน 

(Current conditions) +
* การพยากรณ์ภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคต 
(Forward-looking 
adjustment)



มูลค่าเงินตามเวลา
จ านวนเงินท่ีค านึงถึงความ
น่าจะเป็นถ่วงน้ าหนัก และ 
ปราศจากอคติ 



* สะท้อนความเป็นกลาง และ
ถ่วงน้ าหนักด้วย ความน่าจะเป็น
ซึ่งได้จากการประเมินค่าของ
ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้
* ไม่จ าเป็นต้องระบุสถานการณ์

ที่เป็นไปได้ทุกสถานการณ์ /อาจ
ไม่จ าเป็นต้องวิเคราะห์ซับซ้อน 
* ไม่จ าเป็นต้องมีการจ าลอง
สถานการณ์ที่มากเกินจ าเป็น 
* สะท้อนผลลัพธ์อย่างน้อย 2
ผลลัพธ์

TFRS 9 ข้อ 5.5.18 +ข.5.5.42 1. ก าหนด Scenarios + Probability
2. ค านวณ ECL ในแต่ละ Scenario 

(PD*LGD*EAD)
3. ค านวณค่า Probability weighted ECL

ECL ต้องถูกคิดลดจนถึงวันที่รายงาน โดยใช้ EIR

TFRS 9 ข้อ ข5.5.44

ECL 1 ปี

ECL ตลอดอายุสัญญา

ECL1 = PD1 * LGD1 *EAD1 * Discount factor (EIR) 

ECL2 = PD2 * LGD2 *EAD2 * Discount factor (EIR) 

ECLn = PDn * LGDn *EADn * Discount factor (EIR) 

ปี 1 ปี 2 ปี ... ปี n
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…
Assessment of significant increase in credit risk: Modified financial assets 

Initial recognition Modification

Stage 1

1-yr  
EL

Stage 2

Lifetime
EL

Significant increase 
in credit risk

D
e

re
c
o

g
n

it
io

n

Stage 1 Original credit risk = Credit risk on 
the date of modification

N
o

 D
e

re
c
o

g
n

it
io

n

Stage 2
Original credit risk = Credit risk on 

initial recognition

TFRS 9 ข้อ ข5.5.25 – ข5.5.27

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbitfvypXOAhVKP48KHU5PCyoQjRwIBw&url=http://www.freeiconspng.com/icons/contract-icon&bvm=bv.128153897,d.c2I&psig=AFQjCNGXIHo_kt6l9pZEdT79INCSzhXldw&ust=1469775581734093
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbitfvypXOAhVKP48KHU5PCyoQjRwIBw&url=http://www.freeiconspng.com/icons/contract-icon&bvm=bv.128153897,d.c2I&psig=AFQjCNGXIHo_kt6l9pZEdT79INCSzhXldw&ust=1469775581734093
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แนวทางช่วยให้กิจการเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติตาม
TFRS 9 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://bit.ly/2F11pEh

การจัดชั้นเพื่อค านวณ
การกันส ารอง

 

http://bit.ly/2F11pEh
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แนวทางช่วยให้กิจการเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติตาม
TFRS 9 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://bit.ly/2F11pEh

3 เดือน 9 เดือน

Stage 2 Stage 1ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ 
(Stage 3)

ลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ ปรับชั้นดีขึ้นได้เมื่อช าระหนี้ติดต่อกันได้ 3 เดือน/งวด หรือ 
ปรับเป็น Stage 1 ได้เมื่อติดตามการปฏิบัติตามสัญญาได้ครบ 1 ปี

การจัดชั้นเพื่อค านวณ
การกันส ารอง





http://bit.ly/2F11pEh
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แนวทางช่วยให้กิจการเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติตาม
TFRS 9 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://bit.ly/2F11pEh

การจัดชั้นเพื่อค านวณ
การกันส ารอง





http://bit.ly/2F11pEh
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…

Expected credit loss model : Purchased or originated credit-impaired financial assets

Initial recognition

Or

Purchased credit-impaired

Stage 3

Lifetime
EL

E
x
p

e
c
te

d
 

lo
s
s

E
IR

Credit-adjusted

EIR

Reporting date

Impairment loss Impairment gain

Profit or Loss

TFRS 9 ข้อ 5.5.14TFRS 9 ข้อ 5.5.13

กิจการต้องรับรู้การเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นของผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ เป็นผลก าไรจากการดอ้ยค่า

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip57-Y4ZXOAhXLRY8KHRT0BqcQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/536702480566915546/&bvm=bv.128153897,d.c2I&psig=AFQjCNFE1x539Z6-TCqyYaTMoFK9lXCfXA&ust=1469781569021865
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แนวทางช่วยให้กิจการเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติตาม
TFRS 9 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://bit.ly/2F11pEh

ยอดภาระหนี้ + ระยะเวลา
ในการกันส ารอง

วงเงินตามสัญญาที่ยังไม่ได้ใช้ และสามารถยกเลิกได้โดยไมม่ีเงื่อนไข ไม่ต้องน ามาค านวณการกันเงินส ารอง

http://bit.ly/2F11pEh
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แนวทางช่วยให้กิจการเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติตาม
TFRS 9 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://bit.ly/2F11pEh

Working Capital / OD / Revolving Loan ให้คิด Expected Loss ด้วยระยะเวลา 1 ปียอดภาระหนี้ + ระยะเวลา
ในการกันส ารอง

http://bit.ly/2F11pEh
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การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับส าหรับ Stage 3 (Net Basis)

Recognition Stage 1 Stage 2 Stage 3

Credit risk Financial instrument is 
originated or purchased

Significant increase in 
credit risk Credit impaired

Expected Credit 
Losses 12-month Lifetime

Interest revenue Gross basis Net basis

Expected 
credit loss

IFRS 9

12m EL Lifetime ELSignificant 
increase
credit risk 
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เงินให้สินเชื่อ
Loan Non-impaired loan

Impaired Loan
หยุดรับรู้รายได้

รับรู้รายได้

การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับส าหรับ Stage 3 (Net Basis)

ตัวอย่าง สง. ปล่อยสินเชื่อลูกหนี้ 10 ล้านบาท โดยมีที่ดินเป็นหลักประกันมีราคาประเมิน 11 ล้านบาท 

ลูกหนี้ค้างช าระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน ใช้เกณฑ์หลักประกันในการกันเงินส ารอง

10,000,000

Present value ของหลักประกัน = ( 90% * (11,000,000))
(1+0.07)5.5

= 6,823,771 บาท

90% (11,000,000)

5.5 ปี4 ปี

6,823,771

3,176,229 เงนิส ารอง = Expected Loss

Non –Impaired Loan

Impaired 

Loan
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10,000,000 9,900,000

ปีที่ 5.5ปีที่ 4

6,823,771

ปีท่ี 3ปีที่ 2ปีที่ 1ปีที่ 0

7,301,435ปีที่ 1

ปีที่ 2 7,812,535

ปีท่ี 3 8,359,412

ปีที่ 4 8,944,571 

ปีที่ 5 9,570,691

ปีที่ 5

การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับส าหรับ Stage 3 (Net Basis)

ปีที่ PV ของหลักประกัน เงินส ารอง การลดเงินส ารอง

0 6,823,771 3,176,229

1 7,301,435 2,698,565 477,664

2 7,812,535 2,187,465 511,100

3 8,359,412 1,640,588 546,877

4 8,944,571 1,055,429 585,159

5 9,570,691 429,309 626,120

5.5 9,900,000 100,000 329,309

3,076,229
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หลักการ TFRS 19  : การช าระหนี้สินทางการเงนิด้วยตราสารทนุ

ประเด็น ข้อสรุป

1. กิจการผู้เป็นลูกหนี้ออกตราสารทนุของกิจการ เพ่ือช าระหนี้สินทางการเงินทั้งหมด หรือ บางส่วน ถือเป็น 
สิ่งตอบแทนจ่าย ตามหลักการของการตัดหนีส้ินทางการเงิน ข้อ 3.3.3 ของ TFRS 9 หรือไม่

เป็น 
สิ่งตอบแทนจ่าย

2. การวัดมูลค่าตราสารที่ออก : กิจการที่เป็นลูกหนี้ควรวัดมลูค่าเมื่อเริ่มแรกของตราสารที่ออกเพื่อช าระ
หนี้สินทางการเงินอย่างไร 

วัดด้วย Fair Value 

3. การเปิดเผยรายการ : กิจการผู้เป็นลูกหนี้ ควรจะเปิดเผย “ก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้” ในงบการเงิน หรือ 
หมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างไร

แยกเป็นรายการ
ต่างหาก

การแปลงหนี้สินเป็นทุน ส าหรับบัญชีด้านผู้เป็นลูกหนี้

หลักการตัดหนี้สินทางการเงิน : กิจการต้องตัดหนี้สินทางการเงิน ออกจาก งบแสงฐานะการเงิน 
เมื่อหนี้สินทางการเงินสิ้นสุดลง TFRS 19 ข้อ 3.3.1

กิจการต้องรับรู้ ก าไรหรือขาดทุน ส าหรับ ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี
ของหนี้สินทางการเงินที่สิ้นสุดลง และ สิ่งที่ตอบแทนจ่าย 
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…

กรณีศึกษา – The Simplified Approach

บริษัท มั่นคง จ ากัด ขายอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยส่วนมากขายเป็นเงินเชื่อให้แก่ลูกค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อย 
บริษัทได้เก็บข้อมูลลูกค้าในอดีตมาเพื่อเตรียมข้อมูลในการค านวณหาการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า ซึ่งเมื่อ
จัดตามอายุของลูกหนี้แล้ว ได้ค่าสัดส่วน credit loss ต่อยอดลูกหนี้ ดังนี้

0.3% ลูกหนี้ที่ยังไม่หมดเขตก าหนดช าระ
8% ลูกหนี้ที่เกินก าหนดช าระ 1-30 วัน
26%  ลูกหนี้ที่เกินก าหนดช าระ 31-60 วัน
58%  ลูกหนี้ที่เกินก าหนดช าระ 61-90 วัน
82%  ลูกหนี้ที่เกินก าหนดช าระมากกว่า 90 วัน

บริษัทเชื่อว่าข้อมูลการด้อยค่าของลูกหนี้การค้านีเ้ชื่อถือได้ เพื่อใช้ในการค านวณ ณ วันที่รายงานงบ
การเงิน เนื่องจากข้อมูลยังคงเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ อย่างไรก็ตามบริษัทได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปี
ต่อๆไปน่าจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งข้อมูลการว่างงาน ณ วันที่ในรายงานยังลดลงอีกด้วย

ดังนั้น บริษัทจึงปรับปรุงสัดส่วนอัตราการด้อยค่าด้วยข้อมูลปัจจุบันและที่คาดการณ์ โดยประมาณการ
อัตราด้อยค่าลดลง 10% ในทุกกลุ่มอายุของลูกหนี้

อายุของลูกหนี้ % ด้อยค่า

ยังไม่เกินก าหนด 0.27%

เกินก าหนดช าระ 1-30 วัน 7.2% 

เกินก าหนดช าระ 31-60 วัน 23.4%

เกินก าหนดช าระ 61-90 วัน 52.2%

เกินก าหนดช าระมากกว่า 90 วัน 73.8%
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[บริษัทสามารถค านวณมูลค่าการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าได้ ดังนี้

อายุของลูกหนี้ ยอดลูกหนี้การค้า อัตราการด้อยค่า จ านวนการด้อยค่า
ยังไม่เกินก าหนด 5,944,366 0.27% 16,050

เกินก าหนดช าระ 1-30 วัน 8,270 7.2% 595

เกินก าหนดช าระ 31-60 วัน 2,555 23.4% 60

เกินก าหนดช าระ 61-90 วัน 754 52.2% 394

เกินก าหนดช าระมากกว่า 90 วัน 1,300 73.8% 960

5,954,945 18,059

Dr. Cr.

Dr. ขาดทุนจากการด้อยค่า (P/L) 18,059

Cr. ค่าเผื่อการด้อยค่า (Balance sheet) 18,059

กรณีศึกษา – The Simplified Approach
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• สถาบันการเงินต้องการค านวณจ านวนเงินที่ต้องการกันส ารองส าหรับสินเชื่อกลุ่ม ก. ที่มียอดคงค้าง 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 58 โดยเป็นสินเชื่อชั้นปกติ 6,000 บาท และชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 2,000 บาท

• โดยจากข้อมูลในอดีต กลุ่มสินเชื่อ ก.  มีค่าความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนสถานะของสินเชื่อเฉลี่ยย้อนหลัง ดังนี้

IFRS 9

Impairment 

การค านวณผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต

สถานะของสินเช่ือในงวด
การบัญชีปัจจุบัน

ความน่าจะเป็นท่ีสินเชื่อจะจัดชั้นใดในงวดการบัญชีถัดไป
ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต่ ากว่ามาตรฐาน

ปกติ 95% 4.5% 0.5%
กล่าวถึงเป็นพิเศษ 14% 85% 1%

• จากประสบการณ์ในอดีตพบว่า เมื่อกลุ่มสินเชื่อ ก. จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐานแล้วจะมีอัตราการช าระเงินคืน
จ านวนปีหลังจัดชั้นต่ ากว่า

มาตรฐาน
ร้อยละเฉลี่ยของจ านวนเงินท่ีได้รับคืนตอ่ยอดหนี้

กระแสเงินสดรับ
1 10
2 8

3 (ครบก าหนดอายุสินเช่ือ) 5
รวม 23

• ก าหนดให้อัตราอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง เท่ากับ 7% สถาบันการเงินจะต้องมีเงินส ารองส าหรับสนิเช่ือกลุ่ม ก. เป็นจ านวนเท่าใด
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• การค านวณหาค่าความน่าจะเป็นที่จะจดัชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน (PD)

IFRS 9

Impairment 

ลักษณะเหตุการณ์ที่สินเชื่อกลุ่ม ก. จะเปลี่ยน
การจัดชั้นเป็นช้ันต่ ากว่ามาตรฐานใน 1 ปี

ค่าความน่าจะเป็น

ณ ต้นงวดการบัญชีที่ 1 ณ สิ้นงวดการบัญชีที่ 1 ณ สิ้นงวดการบัญชีที่ 2
ปกติ ปกติ ต่ ากว่ามาตรฐาน 95%*0.5% = 0.48%
ปกติ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต่ ากว่ามาตรฐาน 4.5%*1% = 0.05%
ปกติ ต่ ากว่ามาตรฐาน 0.5%

ค่าความน่าจะเป็นรวมที่สินเชื่อกลุ่ม ก. จะเปลี่ยน
จากชั้นปกติเป็นชั้นต่ ากว่ามาตรฐานใน 1 ปี

0.48%+0.05%+0.5% = 1.03%

กล่าวถึงเป็นพิเศษ ปกติ ต่ ากว่ามาตรฐาน 14%*0.5% = 0.07%
กล่าวถึงเป็นพิเศษ กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต่ ากว่ามาตรฐาน 85%*1% = 0.85%
กล่าวถึงเป็นพิเศษ ต่ ากว่ามาตรฐาน 1%

ค่าความน่าจะเป็นรวมที่สินเชื่อกลุ่ม ก. จะเปลี่ยน
จากชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษเป็นชั้นต่ ากว่ามาตรฐานใน 1 ปี

0.07%+0.85%+1% = 1.92%
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• การค านวณร้อยละของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช าระต่อยอดหนี้ (LGD)

IFRS 9

Impairment 
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เฉลย : ตัวอย่างการค านวณผลขาดทุนจากประสบการณใ์นอดีต

จ านวนปีหลังจัดชั้นต่ ากว่า
มาตรฐาน

ร้อยละเฉลี่ยของจ านวนเงินท่ีได้รับคืนตอ่ยอดหนี้
กระแสเงินสดรับ กระแสเงินสดรับคิดลด

(อัตราดอกเบี้ยคิดลด = 7%)

1 10 9.35
2 8 6.99

3 (ครบก าหนดอายุสินเช่ือ) 5 4.08
รวม 23 20.42

สถานการณ์จัดชั้น
ของสินเชื่อ กลุ่ม ก.

PD LGD EAD
ยอดหนี้ ณ 31 ธ.ค. 58

กระแสเงินสดรับคิดลด
(อัตราดอกเบี้ยคิดลด = 7%)

ปกติ 1.03% 79.58% 6,000 49.18

กล่าวถึงเป็นพิเศษ 1.92% 79.58% 2,000 30.56

Dr. ขาดทุนจากการด้อยค่า (P/L)            79.74
Cr. ค่าเผื่อการด้อยค่า (B/S)                              79.74

• จ านวนเงินที่จะได้รับเมื่อเกิดการผิดนัดช าระหนี้ เท่ากับ 20.42% ดังนั้น LGD = 1 – 0.2042 = 79.58% 
• สถาบันการเงินจะต้องมีเงินส ารองส าหรับสินเชื่อกลุ่ม ก. เป็นจ านวน ดังต่อไปนี้
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หลักการของ TFRS 7 : การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

IFRS 7

ขอบเขต 
Para. 3

วัตถุประสงค์
Para. 1

ลักษณะและขอบเขต
ของความเสี่ยง Para. 31-42

ความมีนัยส าคัญของเครื่องมือทางการการเงิน
ต่อฐานะและผลการด าเนินงาน

Para. 7-30

ประเภทของ
เครื่องมือทางการเงิน Para. 6

งบแสดงฐานะการเงิน 
Para. 8-19

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ Para. 20

การเปิดเผยข้อมูลอื่น Para. 21-30

เชิงปริมาณ

Para. 34-42

เชิงคุณภาพ 

Para. 33

โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน
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รายการรายได้

ค่าใช้จ่าย

ผลก าไร ขาดทุน

ความส าคัญของเครื่องมือทางการเงิน 

ความส าคัญของตราสารการเงินต่อฐานะ & ผลด าเนินการ

งบแสดงฐานะการเงิน การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆงบก าไรขาดทุน

นโยบายบัญชี

การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

มูลค่ายุติธรรม

ประเภทของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดง

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านงบก าไรขาดทุน

การจัดประเภทใหม่

การหักกลบสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

หลักประกัน

บัญชีปรับมูลค่าส าหรับผลขาดทุนจากการให้สินเชื่อ

เครื่องมือทางการเงินแบบผสม

การผิดนัดช าระหนี้และการผิดสัญญา

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้แสดงด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน
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ลักษณะ ขอบเขตของความเสี่ยง

ลักษณะ ขอบเขตของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากของเครื่องมือทางการเงิน

การเปิดเผยเชิงคุณภาพ การเปิดเผยเชิงปริมาณ

- ความเสี่ยงที่มี ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร

- วัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการของ

ผู้บริหารในการบริหารความเสี่ยงและวิธีที่ใช้วัด

ความเสี่ยง

- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากงวดก่อน

ความเสี่ยงด้านเครดิต

จ านวนที่เกิดขึ้นจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

หลักประกัน การด าเนินการใดๆเพื่อ

เพิ่มความน่าเชื่อถือ

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านตลาด

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงด้านตลาดอื่น
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มุมมอง ผลกระทบของการน ามาตรฐานการบญัชี : เครื่องมือทางการเงินมาใช้
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TAS 105 : เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

การจัดประเภท
และการวัดมูลค่า

•ดู Business Model + ลักษณะของกระแส
เงินสด

• การขายตราสารทุนที่จัดเป็น FVOCI ห้ามบันทึก
ก าไร / ขาดทุนใน P/L (No Recycling) แต่ให้
บันทึกใน OCI เท่านั้น

• ก าไร ขาดทุนจาก วัดมูลค่ายุติธรรมจากการ
เปลี่ยนแปลง Own credit risk  ของ FL เข้า OCI

การจัดประเภท การวัดมูลค่า

หลักทรัพย์เพื่อค้า Fair Value

หลักทรัพย์เผื่อขาย Fair Value

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด Amortized Cost

เงินลงทุนท่ัวไป At Cost

การปฏิบัติในปัจจุบัน TFRS 9

ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีปัจจุบันและ TFRS 9 / TAS 32 / TFRS 7

ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน

ไม่มีผลกระทบมากนัก

เงินให้สินเชื่อ / เงินลงทุนในตราสารหนี้ / ตราสารทุน

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

หลักบัญชีที่ส าคัญ

การรับรู้รายการ ไม่ได้ระบุชัดเจน
- Regular way purchase or sale of 
financial assets ก าหนด Trade Date / 
Settlement Date

ไม่มีผลกระทบมากนักการตัดรายการ
แนวปฏิบัติทางการบัญชี : การตัดรายการสินทรัพย์
ทางการเงิน และหนี้สินทางการเงิน / การโอนและรับ
โอนสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน : หมดอายุ หรือ โอนความ
เสี่ยงและผลตอบแทนของตวามเป็นเจ้าของ / 
ไม่คงไว้ซ่ึงการควบคุม
หนี้สินทางการเงิน : ยกเลิก / สิ้นสุดลงโดย
ปฏิบัติตามแล้ว

- ทางเลือกในการก าหนดหนี้สินทางการเงิน
วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน
(Fair Value Option)

ไม่มีผลกระทบมากนัก
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การตั้งส ารองค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

การบันทึกบัญชี
อนุพันธ์

วิธีการรับรู้รายได้
ดอกเบี้ย

Non bank : TAS 101 หนี้สงสัยจะสูญและหนีสู้ญ

ไม่บันทึกบัญชี แต่เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน หรือรับรู้รายการในงบการเงินโดยน าวิธีปฏิบัติทาง
บัญชี IAS39 มาใช้

1. ประมาณจากประสบการณ์ที่ผา่นมาเกี่ยวกับยอดลกูหนี้ท่ีเก็บ
ไม่ได้ เทียบกับ ยอดขาย หรือ ยอดลูกหนี้ หรือ กลุ่มลูกหนี้ตาม
อายุหนี้ท่ีค้างช าระ (Aging) 
2. ดูเฉพาะรายท่ีคาดว่าจะเก็บไม่ได้เท่านั้น (วิธีนี้ยากในทางธุรกิจท่ีมี
ลูกหนี้จ านวนมาก)

ใช้ Expected Loss โดยให้มี forward looking 
โดยมี 2 วิธี
• General Approach (PD x LGD x EAD) ส าหรับ

เงินให้สินเช่ือ
• Simplified Approach ส าหรับลูกหนี้การค้า หรือ

ลูกหนี้ท่ีมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน

• วัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรม และรับรู้ก าไร / 
ขาดทุนในงบการเงิน 

การปฏิบัติในปัจจุบัน TFRS 9 ผลกระทบต่อสถาบันการเงิน

ต้องรับรู้รายการอนุพันธ์ทุก
รายการในงบการเงิน ซ่ึง Bank 
ธปท. ก าหนดให้ลงบัญชีอนุพันธ์
ส าหรับลูกค้า มาระยะหนึ่งแล้ว
จึงมีผลกระทบไม่มากนัก

ใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)

หลักบัญชีที่ส าคัญ

ไม่มีผลกระทบ หากมีการตีความ ให้ใช้
วิธีอื่นที่ให้ผลไม่แตกต่างอย่างมีนยัส าคญั

Local Interpretation ข้อ 1

Bank : ประกาศ ธปท. ก าหนด % ของยอดลูกหนี้ และ ค านวณ 
Expected Loss = PD x LGD x EAD Bank : เปลี่ยนมาใช้ Model ซ่ึงเงิน

ส ารองฯ จะผันแปรตามคุณภาพและ 
life time ของลูกหนี้ ซ่ึง Bank
ทยอยต้ังส ารองฯ ต้ังแต่ปี 59 และได้
กันเงินส ารองตามที่ ธปท. ก าหนด
เพ่ือรองรับ IAS 39 ต้ังแต่ปี 49
จึงมีผลกระทบไม่มากนัก

ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีปัจจุบันและ TFRS 9 / TAS 32 / TFRS 7

TAS 105 : เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

การรับรู้รายได้
ดอกเบี้ยส าหรับ NPL 

จากยอดสุทธิ

Bank : หยุดรับรู้รายได้ หากลูกหนี้ค้างช าระหนี้เกิน 3 เดือน หรือ 
ถูกจัดช้ันเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) และ ให้ Reverse รายได้
ดอกเบี้ยที่เคยบันทึกแล้วออก ตามที่ ธปท. ก าหนด

สามารถรับรู้รายได้ส าหรับลูกหนี้ในแต่ละ Stage
Stage 1 : รับรู้รายได้ดอกเบี้ยจาก ยอด Gross
Stage 2 : รับรู้รายได้ดอกเบี้ยจาก ยอด Gross
Stage 3 : รับรู้รายได้ดอกเบี้ยจาก ยอด Net

เงินลงทุนในตราสารหนี้ (TAS 105) : ใช้อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริง (EIR) หรือวิธีอื่นที่ให้ผลไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
เงินให้สินเชื่อ : ไม่มีมาตรฐานการบัญชีก าหนดเป็นการเฉพาะ  
Bank ส่วนใหญ่จึงใช้ อัตราตามสัญญา ในการบันทึกบัญชี  

มีผลกระทบไม่มากนัก
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การปฏิบัติในปัจจุบัน IFRS 9 / TAS 32 /TFRS 7

ผลศึกษาการน า TFRS 9 มาใช้กับสถาบันการเงิน (Bank)

ผลกระทบต่อสถาบันการเงินหลักบัญชีที่ส าคัญ

การบัญชีเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง

ไม่บันทึกบัญชี แต่เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน หรือรับรู้รายการในงบการเงินโดยน าวิธีปฏิบัติทาง
บัญชี IAS39 มาใช้

เลือกบันทึกบัญชีป้องกันความเสี่ยง แบ่งเป็น
• การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
• การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
• การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ

ในหน่วยงานในต่างประเทศ

เป็นการเลือก 
Bank : ได้น าหลักการของ IAS 39 
ประยุกต์ใช้
จึงมีผลกระทบไม่มากนัก

การแยกหนี้สินทาง
การเงิน กับส่วน

ของเจ้าของ 

ยังไม่มีหลักการและตัวอย่างที่ชัดเจน หลักการชัดเจนใน TAS 32 มีผลกระทบไม่มากนัก

หักกลบลบหนี้
ยังไม่มีหลักการและตัวอย่างที่ชัดเจน ก าหนดเงื่อนไข ที่สามารถหักกลบลบระหว่าง

สินทรัพย์ทางการเงิน และ หนี้สินทางการเงิน
ได้ เมื่อ
• มีสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมาย
• ต้ังใจที่จะช าระด้วยจ านวนเงินสุทธิ หรือ 

ต้ังใจที่จะรับสินทรัพย์ และช าระหนี้สิน
พร้อมกัน 

มีผลกระทบไม่มากนัก
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เฉลยกรณีศึกษา : เครื่องมือทางการเงิน
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สินทรัพย์ หนี้สิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบัญชี

ลูกหนี้การค้า/ ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ / ลูกหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้น

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

สินค้าคงเหลือ หนี้สินตราสารอนุพันธ์

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินลงทุนเพื่อค้า / เผื่อขาย /ถือจนครบก าหนด หนี้สินภาษีเงินได้

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประมาณการหนี้สิน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าความนิยม

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน

√
√

√

√
√

√

√
√

√
√

กรณีศึกษา : เครื่องมือทางการเงิน – TFRS 9 / TAS 32

TAS 12

TAS 19

TAS 37

TAS 12TAS 16

TAS 2

TAS 28

TAS 40

TAS 38

TFRS 3



โดย วิเรขา สันตะพันธุ์ และ ทีมงาน 97

เครื่องมือทาง
การเงิน?

สินทรัพย์ทาง
การเงิน

หนี้สินทางการเงิน

1. ลูกหนี้การค้า

2. เงินลงทุนในกิจการอื่น

3.     ตราสารอนุพันธ์

4. ตราสารการเงินแบบผสม

5.     Goodwill

6. เงินกู้ยืม

7.   เจ้าหน้ีหุ้นยืม (ที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมา
เพื่อการขายชอร์ต)

8. อสังหาริมทรัพย์รอการขาย

9.   ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

10. รายได้รอตัดบัญชี
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----- X --- TAS 32 ภาคผนวกข้อ 11 ----

----- X --- TAS 32 ภาคผนวกข้อ 11 ----

------- X ----- TFRS 3  --------------------

------- X ------- TAS 40 --------------
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