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1. Introduction & Objective 

มาตรฐานบัญชีสากลใหม่ (International Financial Reporting Standards: IFRS) ฉบับที่ 9 เรื่อง 

เครื่องมือทางการเงิน (“TFRS 9”) ที่จะมีผลบังคับใช้กับภาคธุรกิจของไทยในต้นปี 2563 นี้ มีการปรับปรุง ใน 3 

ส่วนด้วยกัน คือ  

 (1) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า (Classification and Measurement) 

 (2) การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน (Impairment) 

 (3) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) 

ส าหรับการพิจารณาการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินตาม TFRS 9 นั้นก าหนดให้กิจการต้องกันเงิน

ส ารองเพ่ือรองรับความเสียหายจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นมุมมองในเชิง Looking 

forward เพ่ือความมั่นคงของกิจการ ซ่ึงให้แนวทางเพ่ิมเติมในการประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องมือทาง

การเงิน   

เนื่องจากการปรับปรุงในส่วนที่ 1 และ 2 ดังกล่าวข้างต้นเกี่ยวเนื่องกับการบันทึกบัญชีของกิจการที่มีการ

ลงทุนในตราสารหนี้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association: ThaiBMA) จึงได้

ท าการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ร่วมตลาดเพ่ือจัดท าแนวทางการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมตราสาร

หนี้เพ่ือจะช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ร่วมตลาด 

การจัดประเภทและวัดมูลค่า เป็นการพิจารณาลักษณะของตราสารหนี้ที่ลงทุนเพ่ือจะได้ลงบัญชีให้ถูก

ประเภท ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการด้อยค่าต่อไป โดยมี 2 เงื่อนไขในการพิจารณา ดังนี้ 

1. พิจารณาว่ากิจการหรือองค์กรมีเป้าหมายของการลงทุนตราสารหนี้เพ่ือวัตถุประสงค์อะไร 

(Business Model) โดยก าหนดไว้ 3 วัตถุประสงค์ คือ 1.1) เพ่ือรับเงินต้นคืนและดอกเบี้ยตลอด

ตามสัญญาเท่านั้น (Hold to collect)  1.2) เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาเช่นเดียวกับ 1.1) 

และอาจขายในอนาคต (Hold & Sell)  และ 1.3) เพ่ือเก็งก าไรระยะสั้น (Hold for trading) 

2. พิจารณากระแสเงินสดตามสัญญาจากตราสารหนี้ที่ลงทุนว่าประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย

เท่านั้นหรือไม่ (Solely Payment of Principal and Interest - SPPI) โดยดอกเบี้ยนั้นต้อง
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ครอบคลุมกระแสเงินสดที่สะท้อนมูลค่าเงินตามเวลา ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงสภาพ

คล่อง และต้นทุนการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการถือสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงระยะเวลาใด

ระยะเวลาหนึ่ง 

เมื่อพิจารณาตาม 2 เงื่อนไขแล้ว จะท าให้สามารถจัดประเภทได้ว่าควรวัดมูลค่าของตราสารหนี้ที่ถือครอง

นั้นแบบใด เป็นการวัดแบบ ราคาทุนตัดจ าหน่าย (Amortized Cost- AC) หรือ มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน (Fair Value through Other Comprehensive Income - FVOCI) หรือ มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร

หรือขาดทุน (Fair Value through Profit or Loss - FVPL) หากประเมินแล้วการวัดมูลค่าตกอยู่ในสองแบบแรก 

การถือครองตราสารหนี้นั้นก็จะเข้าข่ายที่จะต้องตั้งส ารองเผื่อการด้อยค่า ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ TIFRS 9 ส่วนที่สอง

เรื่องการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน 

แผนภาพ: หลักการจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

 

การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน เป็นการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ที่ลงทุนว่า

ความเสี่ยงด้านเครดิตมีการเปลี่ยนแปลงไปจากวันที่รับรู้ครั้งแรกเม่ือลงทุนหรือไม่ โดยการพิจารณาสถานะ (Stage) 

ของตราสารหนี้ มีทั้งหมด 3 ระดับ แต่ละระดับมีความหมายดังนี้ ระดับ 1 หมายถึง ความเสี่ยงด้านเครดิตยังไม่

เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ  ระดับ 2 หมายถึง ความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ และ ระดับ 3 หมายถึง 
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ความเสี่ยงด้านเครดิตมีหลักฐานการด้อยค่าท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสถานะจะส่งผลต่อการรับรู้ผล

ขาดทุนด้านเครดิตหรือค่าเผื่อการด้อยค่า 

 

โดยแนวทางที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ เป็นเพียงแนวทางการพิจารณาที่อ้างอิงกับคุณลักษณะของ 

ตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ของไทยในปัจจุบันภายใต้ข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ดังนั้น การก าหนดวิธีการบัญชีที่เหมาะสมต้องพิจารณาตามข้อก าหนด

ของ TFRS 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนที่เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 
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2. การพิจารณาสถานะ ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรกของตราสารหนี้ที่ลงทุนและการเปลี่ยน

สถานะตามความเสี่ยงด้านเครดิต 

ตราสารหนี้ที่ถูกจัดประเภทและวัดมูลค่าในรูปแบบราคาทุนตัดจ าหน่าย (Amortized Cost - AC) หรือ 

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (Fair Value through Other Comprehensive Income - FVOCI) 

ที่ไม่ถูกจัดเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อก าเนิด (Purchased or Originated 

Credit-Impaired Financial Assets: POCI ) จะต้องมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหรือรับรู้ผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเครื่องมือทางการเงิน ดังนั้นตราสารหนี้เหล่านี้จึงต้องถูกพิจารณาสถานะ ณ วันที่รับรู้

รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อเริ่มลงทุน และพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสถานะตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่เปลี่ยนไปโดย

ไม่จ าเป็นต้องรอให้ข้อบ่งชี้การด้อยค่าเกิดขึ้นก่อน กิจการจึงต้องบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

และบันทึกการเปลี่ยนแปลงในผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างสม่ า เสมอ โดยจ านวนผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันที่รายงานเพ่ือให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้าน

เครดิตจากท่ีเคยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก เพ่ือน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่าง

ทันเวลามากขึ้น   

ส าหรับตราสารหนี้ที่ไม่ถูกจัดเป็นสินทรัพย์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือซื้อหรือเม่ือก าเนิด (POCI)  

การก าหนดสถานะ (Stage) ณ วันที่รับรู้เริ่มต้นส าหรับตราสารหนี้ที่ลงทุนครั้งแรกนั้น  ผู้ร่วมตลาดเห็นไปใน

แนวทางเดียวกันว่าควรจะก าหนดให้ตราสารหนี้ทั้งที่อยู่ในกลุ่มน่าลงทุน (Investment grade) และกลุ่มต่ า

กว่าน่าลงทุน (Below investment grade) ที่รวมถึงตราสารหนี้ที่ไม่จัดอันดับเครดิต (Non-rated) มี 

Stage ตั้งต้นที่ Stage 1 เพราะความเสี่ยงต่างๆ ของตราสารได้ถูกชดเชยและสะท้อนอยู่ในอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋ว 

(คูปอง) แล้วอย่างเหมาะสม  

ส าหรับการเปลี่ยนแปลง Stage ของตราสารหนี้ ทางผู้ร่วมตลาด เห็นพ้องกันว่า ควรขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ

ผู้ลงทุนแต่ละรายเป็นส าคัญที่ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบและเชื่อถือได้ โดยปัจจัยควรครอบคลุม

ในหลายมิติทั้งปัจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านเศรษฐกิจและการ

คาดการณ์ที่เพียงพอจะท าให้เชื่อได้ว่าตราสารหนี้นั้นมีความเสี่ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญในระดับที่ 2 

หรือระดับท่ี 3 ตามความหมายดังต่อไปนี้ 
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ระดับที่ 2 หากความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ นับตั้งแต่มีการรับรู้

รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อเริ่มลงทุน กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของตราสาร 

(Lifetime Expected Credit Loss) 

ระดับที่ 3 หากความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกตราสารเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ และมีหลักฐานชัดเจนถึง

การด้อยค่าด้านเครดิต  กิจการต้องรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของตราสาร และจะ

ค านวณดอกเบี้ยรับจากมูลค่าสินทรัพย์หลังหักผลขาดทุนด้านเครดิต 

ทั้งนีส้ าหรับตราสารหนี้ที่ไม่ถูกจัดเป็นสินทรัพย์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อก าเนิด (POCI) 

จะสามารถเปลี่ยนแปลง Stage ขึ้นหรือลงได้ หากสถานการณ์ที่ท าให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของความเสี่ยงด้านเครดิต

อย่างมีนัยส าคัญนั้นหรือการด้อยค่าด้านเครดิตเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก็จะท าให้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหรือผลขาดทุน

ด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์  ดังนั้นกิจการแต่ละรายจึงจ าเป็นต้องใช้

ดุลยพินิจในการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องในการประมาณการดังกล่าว
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