








































ค ำถำม – ค ำตอบ แนบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
เรื่อง ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรบันทึกบัญชีของสถำบันกำรเงิน 

 
ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
 หมวด 1 กำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย 

1 การก าหนดราคาที่ใช้ในการขายทรัพย์สิน 
รอการขายของสถาบันการเงินให้แก่บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ที่สถาบันการเงินถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จ าหน่าย 
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทบริหารสินทรัพย์นั้น 
รวมทั้งข้อก าหนดในการพิจารณาตัดบัญชี
ทรัพย์สินรอการขายออกจากงบการเงินของ
สถาบันการเงินผู้โอน ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใด 
 

ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม (ที่เคยก าหนดไว้ในหนังสือเวียนที่ 
ธปท. สนส. (01)ว.3258/2543 เรื่อง ข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
วิธีปฏิบัติส าหรับบริษัทบริหารสินทรัพย์ ลงวันที่   
27 พฤศจิกายน 2543) คือ 

1. ในการขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์  
ให้สถาบันการเงินก าหนดราคาที่ใช้ในการโอนขายอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ 

1) มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ซึ่งมีความหมาย 
ตามมาตรฐานการบัญชี 

2) ราคาตามบัญชีซึ่งเป็นราคาหลังกันเงินส ารอง
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

3) ส าหรับกรณีที่โอนขายให้แก่บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ที่กองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทบริหารสินทรัพย์นั้น ให้ใช้ราคาที่
คณะกรรมการจัดการกองทุนให้ความเห็นชอบ 

2. การโอนขายสินทรัพย์ของสถาบันการเงินให้แก่บริษัท
บริหารสินทรัพย์จะถือเป็นการขายขาด ซึ่งสถาบันการเงิน 
ผู้โอนจะตัดบัญชีสินทรัพย์นั้นออกจากงบการเงินของผู้โอนได้
ต่อเมื่อการโอนขายนั้นเป็นไปตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี
เกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ของสภาวิชาชพีบัญชี ในกรณีที่การโอน
ขายสินทรัพย์ไม่เข้าเง่ือนไขตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี
เกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงินข้างต้น 
สถาบันการเงินจะต้องบันทึกการโอนดังกล่าวเป็นการกู้ยืม
โดยมีสินทรัพย์ที่โอนเป็นหลักประกัน ทั้งนี้ เงินกู้ยืมดังกล่าว
จะต้องมีจ านวนไม่เกินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เป็น
หลักประกันหรือมูลค่าตามบัญชีตามแต่กรณี 

หมวด 2 เงินลงทุน 
2 การน าตราสารหนี้หรือสินทรัพย์ทางการเงินใด ๆ  

ที่อยู่ในพอร์ต Held to Maturity (HTM) ไปวาง
เป็นประกัน หรือน าไปท าธุรกรรม Repo หรือ 
Security Borrowing and Lending (SBL)        
จะขัดกับหลักการของมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งจะมีผลให้ไม่สามารถจัด    

การน าสินทรัพย์ทางการเงินไปวางเป็นประกัน หรือน าไป
ท าธุรกรรม Repo หรือ Security Borrowing and 
Lending (SBL) ไม่เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในด้าน 
ความตั้งใจและความสามารถที่จะถือสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
จนครบก าหนด หากกิจการยังคงคาดว่าจะสามารถได้รับ
สินทรัพย์ทางการเงินนั้นกลับคืนมาเม่ือครบก าหนดสัญญา
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ตราสารหนี้ หรือสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว  
ไว้ในพอร์ต HTM ได้อีกต่อไป 

ดังกล่าว (ข้อก าหนดใน Guidance on implementing 
IAS 39: B.18)  
จากข้อก าหนดที่กล่าวประกอบกับการสอบถามความเห็น
เพ่ิมเติมจากส านักงานสอบบัญชี และข้อมูลจากการท า
ธุรกรรมของสถาบันการเงินที่ผ่านมา จึงเห็นว่าสถาบัน
การเงินสามารถน าตราสารหนี้หรือสินทรัพย์ทางการเงินใด ๆ 
ในพอร์ต HTM ไปวางเป็นประกัน หรือน าไปท าธุรกรรม 
Repo หรือ SBL ได้ ซึ่งตามปกติจะได้รับตราสารหนี้หรือ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วางเป็นหลักประกันนั้นกลับคืน 
จึงไม่เป็นเหตุให้ขัดกับข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี
ในการจัดประเภทตราสารหนี้หรือสินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวไว้ในพอร์ต HTM 

 3 การถือบัตรเงินฝาก (Certificate of Deposit - CD) 
ระหว่างสถาบันการเงินจะจัดประเภทรายการ
อย่างไร ถือเป็นเงินลงทุนหรือไม่ 

ในกรณีที่สถาบันการเงินถือบัตรเงินฝากของสถาบัน
การเงินอ่ืน จะจัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน ไม่ใช่เงินลงทุน 

4 การจัดประเภทเงินลงทุนที่สถาบันการเงินได้มา
จากการแปลงหนี้เป็นทุน จะสามารถก าหนดให้ 
จัดประเภทตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด 
ได้หรือไม่ โดยไม่ต้องพิจารณาว่าหากเป็น 
เงินลงทุนที่มีข้อจ ากัดในการถือครองและจ าหน่าย 
ใหส้ถาบันการเงินจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป
หรือเงินลงทนุในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย ได้หรือไม ่
และจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนที่มีข้อจ ากัด
ดังกล่าวเป็นเงินลงทุนประเภทเผื่อขาย ได้หรือไม่  

สถาบันการเงินจะต้องจัดประเภทเงินลงทุนที่สถาบันการเงิน
ได้มาจากการแปลงหนี้เป็นทุนตามท่ีระบุในข้อก าหนดข้อ 4 
หมวด 2 เงินลงทุน ของประกาศฉบับนี้ เพ่ือให้การแสดง
รายการมีความถูกต้องชัดเจน ส าหรับกรณีท่ีเงินลงทุนมี
ข้อจ ากัดในการถือครองและจ าหน่าย จะหมายถึง เงินลงทุน
ที่มีเงื่อนไขห้ามไม่ให้สถาบันการเงินจ าหน่ายในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง หรือถ้าจะจ าหน่ายจะต้องเสนอให้กับผู้ออก
ตราสารก่อน หรือมีข้อจ ากัดอ่ืน ๆ ในการถือครองและจ าหน่าย 
ให้จัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป หรือเงินลงทุนในบริษัทร่วม
หรือบริษัทย่อย แล้วแต่กรณ ีโดยไม่สามารถจัดประเภทเป็น
เงินลงทุนเผื่อขายได้ 

 5 นิยามของตราสารหนี้ครอบคลุมถึงหุ้นกู้ 
แปลงสภาพ (Convertible Bond) ด้วยหรือไม่ 

นิยามของตราสารหนี้ รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ เฉพาะมูลค่า
เทียบเท่าตราสารหนี้ แต่ไม่รวมมูลค่าสิทธิในการแปลงสภาพ 

6 ตั๋วเงินที่ออกโดยระบุว่า “ตั๋วเงนินี้เป็นหลักทรัพย…์.” 
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. โดยมีทั้ง
การเสนอขายในกรณีท่ัวไป (Public Offering) 
และการเสนอขายในวงจ ากัด (Private Placement) 
จะต้องจัดประเภทเป็นเงินลงทุนใช่หรือไม่ 

ตั๋วเงินที่ระบุว่าเป็นหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการระดมทุน ให้จัดประเภทเป็น 
เงินลงทุน 

7 เงินลงทุนในหน่วยลงทุน จัดเป็นตราสารประเภทใด เนื่องจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน อาจถือได้ว่ามีฐานะ
ร่วมเป็นเจ้าของกองทุนนั้น ดังนั้น สถาบันการเงินจึงควร
น าหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับตราสารทุน ที่ก าหนดไว้ใน
หมวด 2 ของประกาศฉบับนี้ มาใช้โดยอนุโลมส าหรับ
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน   
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หมวด 3 กำรรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้ 

8 สถาบันการเงินควรบันทึกบัญชีและจัดประเภท
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่รับซื้อหรือรับโอนมาอย่างไร 

ให้สถาบันการเงินบันทึกบัญชีและจัดประเภทลูกหนี้ 
เงินให้กู้ยืมที่รับซื้อหรือรับโอนมาเป็นเงินให้สินเชื่อ  
เว้นแต่สถาบันการเงินมีเจตนารมณ์ที่จะขายลูกหนี้
ดังกล่าวในอนาคตหรือมีเจตนารมณ์ที่จะรับผลตอบแทน
ของลูกหนี้ดังกล่าวนอกเหนือจากการรับช าระกระแส 
เงินสดตามสัญญาของลูกหนี้อยา่งมีสาระส าคัญ ให้จัดประเภท
รายการดังกล่าวเป็นเงินลงทุน  
       อย่างไรก็ดี ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่รับซื้อหรือรับโอนมาก่อน 
วันที่ 1 มกราคม 2556 - ให้สถาบันการเงินจัดประเภท
ลูกหนี้ดังกล่าว ดังนี้ 

1) ในกรณีที่ไม่มีการท าข้อตกลงใหม่ใด ๆ กับลูกหนี้
ที่รับซื้อหรือรับโอนมา และไม่ได้มีการให้สินเชื่อเพ่ิมเติม  
ให้จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในลูกหนี้ และใช้วิธีปฏิบัติ
ทางบัญชีเช่นเดียวกับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
ตามมาตรฐานการบัญชีไทยที่เกี่ยวข้อง 

2) ในกรณีท่ีมีการให้สินเชื่อเพ่ิมเติมแก่ลูกหนี้ที่รับซื้อ 
หรือรับโอนมา ซึ่งอาจเป็นการให้สินเชื่อภายใต้วงเงิน 
ที่ยังเหลืออยู่ตามสัญญาเดิมหรือท าสัญญาใหม่ ให้แยก
พิจารณา ดังนี้ 

2.1) กรณีที่สามารถแยกลูกหนี้ส่วนที่รับซื้อ
หรือรับโอนมากับส่วนที่ให้สนิเชื่อเพ่ิมเติมได้อย่างชัดเจน   

(1) ลูกหนี้ส่วนที่ซื้อมาครั้งแรกตาม 
สัญญาเดิม ซึ่งมิได้มีการท าสัญญาใด ๆ และปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขใด ๆ เพ่ิมเติมจากสัญญาเดิม ให้จัดประเภทส่วนนี้
เป็นเงินลงทุนในลูกหนี ้และใช้วธิีปฏิบัติทางบัญชเีช่นเดียวกับ
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนตามมาตรฐาน
การบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

(2) ลูกหนี้ส่วนที่ให้สินเชื่อใหม่เพ่ิมเติม  
โดยอาจท าสัญญาใหม่เพ่ิมเติมจากสัญญาเดิม หรือ 
ท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เพ่ิมเติมจากสัญญาเดิม  
ให้จัดประเภทส่วนนี้เป็นเงินให้สินเชื่อเช่นเดียวกับ 
เงินให้สินเชื่อทั่วไป   

2.2) กรณีที่ไม่สามารถแยกลูกหนี้ส่วนที่รับซื้อ
หรือรับโอนมากับส่วนทีใ่ห้สินเชื่อเพ่ิมเติมได้อย่างชัดเจน 
เนื่องจากลักษณะการให้สินเชื่อเป็นสินเชื่อที่มีการช าระ
และการยืมเงินอย่างต่อเนื่อง (Revolving Credit) เช่น 
วงเงินเบิกเกินบัญชี การให้สินเชื่อบัตรเครดิต หรือลูกหนี้อื่น
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ที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน ให้จัดประเภทเป็นเงินให้สินเชื่อ
ทั้งจ านวน  

3) ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือท า
ข้อตกลงใหม่ในการช าระหนี้ โดยท าสัญญาใหม่เพ่ิมเติมจาก
สัญญาเดิม หรือยกเลิกสัญญาเดิม หรือท าสัญญาปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ ให้จัดประเภทรายการลูกหนี้เป็นเงินให้สินเชื่อ
ทั้งจ านวน 

4) ในกรณีที่มีการให้สินเชื่อเพ่ิมเติม โดยการยกเลิก
สัญญาเดิมและท าเป็นสัญญาการกู้ยืมใหม่ ให้จัดประเภท
รายการเป็นเงินให้สินเชื่อทั้งจ านวน 

5) ในกรณีทีลู่กหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนมาได้มีการ
จัดประเภทเป็นเงินให้สินเชื่อแล้ว และต่อมาลูกหนี้ดังกล่าว
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงใหม่ได้ ให้จัดประเภท
รายการเป็นเงินให้สินเชื่อต่อไป โดยห้ามเปลี่ยนการจัด
ประเภทรายการจากเงินให้สินเชื่อเป็นเงินลงทุนอีก 

9 ในกรณีที่สถาบันการเงินรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้
เงินให้กู้ยืมหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และมี
ความประสงค์ท่ีจะขายลูกหนี้ดังกล่าวในอนาคต 
สถาบันการเงินควรบันทึกบัญชีอย่างไร และต้องมี
หลักฐานแสดงความประสงค์ในการขายหรือไม่ 

ในกรณีที่สถาบันการเงินรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้ 
เงินให้กู้ยืม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขายลูกหนี้ในอนาคต 
สถาบันการเงินอาจพิจารณาจัดประเภทลูกหนี้เป็น 
เงินลงทุนในลูกหนี้ได้  
ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง 
(active market) ส าหรับการซื้อขายลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 
ดังนั้น ในการแสดงถึงวัตถุประสงค์ที่จะขายลูกหนี้เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาจัดประเภทลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่รับซื้อ
หรือรับโอนมานั้น จึงควรอ้างอิงจากสัญญาจะซ้ือจะขาย
ลูกหนี้ที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องมีการ
จัดเก็บหลักฐานไว้เพ่ือให้ผู้ตรวจการสถาบันการเงินของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถตรวจสอบได้ 

10 ในกรณีที่สถาบันการเงินรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้
เงินให้กู้ยืมหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และมี
ความประสงค์ท่ีจะรับผลตอบแทนจากลูกหนี้
ดังกล่าวนอกเหนือจากการรับช าระกระแสเงินสด
ตามสัญญาของลูกหนี้ในจ านวนที่มีสาระส าคัญ 
ในอนาคต ควรบันทึกบัญชีอย่างไร 

ในกรณีที่สถาบันการเงินรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรับผลตอบแทนอ่ืนจากลูกหนี้ สถาบัน
การเงินอาจพิจารณาจัดประเภทลูกหนี้เป็นเงินลงทุนในลูกหนี้ได้ 
ทั้งนี้ ผลตอบแทนอ่ืนดังกล่าว จะต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้ 

 1. มิใช่การรับช าระเงินสดตามสัญญาเงินให้สินเชื่อ 
(รวมสัญญาปรับปรุงเงื่อนไขการช าระหนี้) และสัญญาอ่ืนที่มี
เนื้อหาคล้ายคลึงกับสัญญาเงินให้สินเชื่อ 

 2. มีจ านวนที่มีนัยส าคัญจนท าให้การรับซื้อหรือ 
รับโอนลูกหนี้ดังกล่าว มีลักษณะเสมือนเป็นการลงทุนใน
สินทรัพย์   
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11 กรณีท่ีสถาบันการเงินซื้อลูกหนี้ประเภท 

Syndicate loan เข้ามาก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 
ซึ่งได้จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในลูกหนี้ และต่อมา 
(หลังวันที่ 1 มกราคม 2556) ได้ซื้อลูกหนี้ 
รายเดียวกันเพ่ิมเติม ควรจัดประเภทลูกหนี้
ดังกล่าวอย่างไร 

ในการด าเนินการพิจารณาจัดประเภทลูกหนี้นั้น สถาบันการเงิน
ควรพิจารณาถือปฏิบัติดังนี้ 

1. กรณีท่ีสถาบันการเงินสามารถแยกลูกหนี้ส่วนที่รับซื้อ
หรือรับโอนมา ก่อนวันที ่1 มกราคม 2556 และส่วนที่ซื้อ
เพ่ิมเติมในภายหลังได้อย่างชัดเจน ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

1) ลูกหนี้ส่วนทีซ่ื้อมาครั้งแรกตามสัญญาเดิม ซึ่งมิได้
มีการท าสัญญาใด ๆ และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ เพ่ิมเติมจาก
สัญญาเดิม ให้จดัประเภทรายการส่วนนี้เป็นเงินลงทุนในลูกหนี้
ตามเดิม และใช้วิธีปฏิบัติทางบัญชีเช่นเดียวกับเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้และตราสารทุนตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

2) ลูกหนี้ส่วนที่ซื้อเพ่ิมเติม ให้จัดประเภทโดยอ้างอิง
ตามหลักการประกาศฉบับนี้ และแนวปฏิบัติทางบัญชี
เกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ของสภาวิชาชีพบัญชี 

2. กรณีท่ีสถาบันการเงินไม่สามารถแยกลูกหนี้ส่วนที่ 
รับซื้อหรือรับโอนมาก่อน และส่วนที่ซื้อเพ่ิมเติมในภายหลัง
ได้อย่างชัดเจน ให้จัดประเภทตามหลักการในประกาศฉบับนี้
ทั้งจ านวน 

12 สถาบันการเงินควรพิจารณานับวันค้างช าระ 
เพ่ือจัดชั้นลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนมา ซ่ึงจัดประเภท
เป็นเงินให้สินเชื่ออย่างไร 

1. กรณีที่สถาบันการเงินรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้มาจาก 
สถาบันการเงินอ่ืน   

สถาบันการเงินควรจัดชั้นและกันเงินส ารองลูกหนี้ที่
รับซื้อหรือรับโอนมาซึ่งจัดประเภทเป็นเงินให้สินเชื่อ  
ในลักษณะเดียวกันกับเงินให้สินเชื่อทั่วไป กล่าวคือ เริ่มนับ 
วันค้างช าระนับจากวันทีลู่กหนี้ผิดนัดช าระหนี้กับสถาบัน
การเงิน อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินควรพิจารณาปัจจัย 
เชิงคณุภาพในการจัดชั้นลูกหนี้ดังกล่าวนอกเหนือจากการ
พิจารณาระยะเวลาการค้างช าระหนี้ด้วย 

2. กรณีที่สถาบันการเงินมีลูกหนี้ที่รับซื้อรับโอนมาก่อนวันที่ 
1 มกราคม 2556 ซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในลูกหนี้ และ
ต่อมาหลัง 1 มกราคม 2556 มีการเปลี่ยนการจัดประเภทจาก
เงินลงทุนในลูกหนี้เป็นเงินให้สินเชื่อ 

หากลูกหนี้มีการค้างช าระก่อนวันที่มีการเปลี่ยน 
การจัดประเภท ให้สถาบันการเงินจัดชั้นและกันเงินส ารอง
ลูกหนี้ทีร่ับซื้อหรือรับโอนมา โดยให้นับระยะเวลาการ 
ค้างช าระต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนการจัดประเภท 
เช่น เงินลงทุนในลูกหนี้ นาย ก. มีการค้างช าระเงินต้นหรือ
ดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 2 เดือน นับแต่วันถึงก าหนดช าระ 
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หากต่อมาสถาบันการเงินมีการเปลี่ยนการจัดประเภทใหม่
เป็นเงินให้สินเชื่อ นาย ก. ยังคงค้างช าระเงินต้นหรือดอกเบี้ย
ต่ออีกเป็นระยะเวลา 1 เดือน ในกรณีนี้ให้พิจารณานับ
ระยะเวลาการค้างช าระต่อเนื่องรวมเป็น 3 เดือน  

3. กรณีที่สถาบันการเงินมีการรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้มา
หลังวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะซื้อมา
เพ่ือขายออกไป (โดยมีหลักฐานประกอบ) จึงจัดประเภท
ลูกหนี้ที่รับซื้อรับโอนมาเป็นเงินลงทุนในลูกหนี้  แต่ต่อมา 
มีเหตุต้องเปลี่ยนจากเงินลงทุนในลูกหนี้เป็นเงินให้สินเชื่อ  
ให้สถาบันการเงินเริ่มนับระยะเวลาค้างช าระจากวันที่มีการ
เปลี่ยนประเภทเป็นเงินให้สินเชื่อ 

13 การโอนเปลี่ยนประเภทรายการจากเงินลงทุนใน
ลูกหนี้เป็นเงินให้สินเชื่อ ถือเป็นการโอนเปลี่ยน
ประเภทสินทรัพย์ทางการเงินหรือไม่ และควร
บันทึกบัญชีอย่างไร 

การโอนเปลี่ยนประเภทรายการจากเงินลงทุนในลูกหนี้เป็น
เงินให้สินเชื่อ ถือเป็นการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ทาง
การเงิน ดังนัน้ ณ วันที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทจากเงินลงทุน
ในลูกหนี้เป็นเงินให้สินเชื่อ สถาบันการเงินต้องใช้มูลค่า
ยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทในการบันทึกบัญชี และ
รับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรม  
ณ วันนั้นเป็นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทันที 

หมวด 4 กำรแปลงค่ำเงินสกุลต่ำงประเทศทุกสกุลให้เป็นสกุลเงินบำท 
14 ถ้าธนาคารมีรายการฐานะเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าทั้งใน Trading book และ Banking book 
ธนาคารสามารถใช้วิธี Premium/ Discount 
amortization ส าหรับ Banking book ในขณะที่
ใช้อัตราตามระยะเวลาคงเหลือส าหรับ Trading book 
ได้หรือไม่ 

สามารถใช้ได้ หากสถาบันการเงินยังไม่มีความพร้อมที่จะใช้
อัตราแลกเปลีย่นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ส าหรบัระยะเวลา
คงเหลือในการค านวณฐานะเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ใน Banking book ได้ 

หมวด 5 กำรรับรู้รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงินให้กู้ยืมและเงินค่ำงวดจำกกำรให้เช่ำซื้อ 
15 การบันทึกยกเลิกรายได้จากการบันทึกบัญชี

ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี และ 
เงินค่างวดจากการให้เช่าซื้อของลูกหนี้ที่สถาบัน
การเงินบันทึกบัญชีเป็นรายได้ไว้ออกจากบัญชี 
เมื่อลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลูกหนี้ที่ค้างช าระหรือมี
ลักษณะตามที่ ธปท. ก าหนด ส าหรับรายการที่
เกิดข้ึนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2543 ยังคงได้รับ
ยกเว้นเช่นเดียวกับท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์เดิม
หรือไม่ 

ยังคงได้รับการยกเว้นเช่นเดียวที่ก าหนดในหลักเกณฑ์เดิม 
ดังนั้น หากยังมีรายการดังกล่าวที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 
2543 เหลืออยู่ สถาบันการเงินได้รับยกเว้นไม่ต้องบันทึก
ยกเลิกรายได้ที่ได้บันทึกบัญชีไว้แล้ว 

16 การระงับการบันทึกบัญชีเป็นรายได้ตามข้อ 4.4 
เมื่อลูกหนี้ถูกจัดชั้นเป็นประเภทสินทรัพย์จัดชั้นสูญ 

ตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.4 ที่ก าหนดว่า หากลูกหนี้ยังไม่ค้างช าระ
ดอกเบี้ยเกินกว่า 3 เดือน แต่ถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์จัดชั้น
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สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ หรือสินทรัพย์จัดชั้น
สงสัย แม้ว่าจะยังไม่ค้างช าระดอกเบี้ยเกิน 90 วัน 
นั้น ในทางปฏิบัติ ปัจจุบันสถาบันการเงินมีเกณฑ์ 
Downgrade ลูกหนี้ที่เข้มข้ึน จึงอาจมีลูกหนี้ตาม
ข้อ 4.4 มาก ซึ่งถ้าเป็นลูกหนี้ O/D ที่ยังค้างช าระ
ไม่ถึง 90 วัน แต่สถาบันการเงินจัดชั้นเป็นสินทรัพย์
จัดชั้นสูญ สินทรัพย์จัดชัน้สงสัยจะสูญ หรือสินทรัพย์
จัดชั้นสงสัย จะต้องระงับการบันทึกบัญชีเป็นรายได้ 
ท าให้สถาบันการเงินต้องหยุดคิดดอกเบี้ยทบต้น
ตามเกณฑ์ข้อ 4.4 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกหนี้
ทั้ง ๆ  ที่ลูกหนี้ยังสามารถช าระหนี้รายเดือนได้ตามปกติ 

สูญ สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ หรือสินทรัพย์จัดชั้นสงสัย 
จะต้องระงับการบันทึกบัญชีเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง 
ซึ่งเป็นการระงับการรับรู้รายได้ทางบัญชีตามหลัก 
ความระมัดระวัง แต่หากลูกหนี้ยังคงสามารถช าระ 
ดอกเบี้ยรายเดือนได้ตามปกติ สถาบันการเงินสามารถ
บันทึกดอกเบี้ยที่ได้รับเป็นรายได้ได้ตามเกณฑ์เงินสด  
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถาบันการเงินจะต้องระงับการรับรู้
ดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
แต่ในการบริหารลูกหนี้และการเรียกช าระเงินจากลูกหนี้  
สถาบันการเงินยังสามารถด าเนินการได้ตามสัญญา 
 

หมวด 6 กำรซื้อขำยตั๋วเงิน และ ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อกำรค้ำ (Trade finance)  

17 สถาบันการเงินควรมีการบันทึกบัญชีส าหรับ
ธุรกรรมการซื้อขายตั๋วเงิน และ ธุรกรรมสินเชื่อ 
เพ่ือการค้า (Trade finance) โดยการรับซื้อ  
ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดเอกสารตามเงื่อนไขของ 
L/C อย่างไร 

ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับธุรกรรมซื้อขายตั๋วเงิน  
และ ธุรกรรมสินเชื่อเพ่ือการค้า (Trade finance)  
โดยการรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดเอกสารตามเงื่อนไข
ของ L/C นั้น สถาบันการเงินควรอ้างอิงแนวทางการบันทึก
บัญชีตามความเสี่ยงและผลตอบแทน (risk and reward) 
ตามท่ีมาตรฐานการบัญชีก าหนด ซึ่งควรสอดคล้องกับ 
แนวทางการวิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน 
ทั้งนี้ สถาบันการเงินต้องจัดท าแนวนโยบายการบันทึกบัญชี
ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และถือปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 

18 สถาบันการเงินควรมีการบันทึกบัญชีโดยอ้างอิง
ตามหลักการความเสี่ยงและผลตอบแทน  
(risk and reward) อย่างไร 

ในการอ้างอิงตามหลักการ risk and reward นั้น  
สถาบันการเงินควรพิจารณาจากบุคคลที่สถาบันการเงิน 
มีสิทธิไล่เบี้ยตามกฎหมาย และเป็นผู้ที่สถาบันการเงิน
วิเคราะห์สินเชื่อ เช่น 
1. กรณสีถาบันการเงินรับซื้อตั๋วเงิน และเอกสารตาม
เงื่อนไขของ L/C ที่ไม่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์สากล :  
ควรบันทึกบุคคลที่สถาบันการเงินมีสิทธิไล่เบี้ยได้ 
ตามกฎหมาย เช่น สถาบันการเงินอ่ืนที่รับรอง/อาวัล หรือ 
หากไม่มีสถาบันการเงินอ่ืนรับรอง/อาวัล  
ควรพิจารณาบันทึกดังนี้ 
     1) กรณีที่ยังคงมีสิทธิไล่เบี้ยผู้ทรงซึ่งขายตั๋วเงิน 
(หรือ L/C ): ควรบันทึกผู้ทรงซึ่งขายตั๋วเงิน (หรือ L/C)  
     2) กรณีที่ไม่มีสิทธิไล่เบี้ยผู้ทรงซึ่งขายตั๋วเงิน 
(หรือ L/C) : ควรบันทึกผู้ที่มีภาระต้องช าระเงินให้แก่
สถาบันการเงิน  
2. กรณสีถาบันการเงินรับซื้อเอกสารตามเงื่อนไขของ L/C 
ที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑส์ากล: ควรบันทึกบุคคลที่สถาบัน



 8 

ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
การเงินมีสิทธิไล่เบี้ยได้ตามกฎหมาย ซ่ึงสถาบันการเงิน
ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเสมือนเป็นลูกหนี้ตามหลักการ risk 
and reward และสอดคล้องกับเกณฑ์สากลที่สถาบันการเงิน
จะสามารถเรียกเก็บหนี้ได้จากใคร เช่น Issuing bank หรือ 
Confirming bank (รวมธนาคารเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
: Multilateral development banks ซึ่งเป็นผู้รับรอง หรือ
อาวัล เนื่องจากสถาบันการเงินสามารถเรียกร้องให้สถาบัน
การเงินนั้น เป็นผู้รับช าระหนี้แทนได้) 

19 สถาบันการเงินต้องบันทึกบัญชีอย่างไร ในกรณีท่ี
สถาบันการเงินรับซื้อ Domestic L/C ทีส่ถาบัน
การเงินเป็นผู้ออก (Issue) ก่อนวันครบก าหนด 
1. กรณีท่ีไม่มีการออกตั๋วแลกเงินภายใต้ L/C นั้น 
2. กรณีท่ีมีการออกตั๋วแลกเงินภายใต้ L/C นั้น  
(ไม่มีการรับรองตั๋วแลกเงิน) 
3. กรณีท่ีมีการออกตั๋วแลกเงินภายใต้ L/C นั้น 
และสถาบันการเงินได้รับรองตั๋วแลกเงิน 

กรณีท่ีสถาบันการเงินรับซื้อหรือซื้อลด L/C (ทั้งกรณี 
International L/C และ Domestic L/C) ที่สถาบัน
การเงินหรือสาขาของสถาบันการเงินเป็นผู้ออก (ทั้งกรณี 
ที่มีการออกตั๋วเงินและไม่มีการออกตั๋วเงินภายใต้ L/C นั้น) 
สถาบันการเงินจะมีภาระระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ซื้อ
สินค้าเท่านั้น ดังนั้น กรณีการออก L/C เพ่ือการค้า  
จะบันทึกภาระผูกพันกับผู้ซื้อสินค้า และเม่ือสถาบัน
การเงินรับซื้อ L/C จะบันทึกผู้ซื้อสินค้าเป็นลูกหนี้  
(ล้างภาระผูกพันกับผู้ซื้อสินค้า) 

ทั้งนี้ กรณีท่ีสถาบันการเงินรับรองตั๋วแลกเงินภายใต้ 
L/C ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออกและรับซื้อกลับมา จะถือว่า
ไม่มีการรับรองใด ๆ 

20 กรณีท่ีสถาบันการเงินรับซื้อตั๋วเงินทีส่ถาบัน
การเงินนั้นไดร้ับรอง หรืออาวัล ควรบันทึกบัญชี 
อย่างไร 

กรณีท่ีสถาบันการเงินที่รับรองหรืออาวัลหรือค้ าประกัน
เป็นนิติบุคคลเดียวกันกับสถาบันการเงินที่ซื้อตั๋วเงิน  
จะถือว่าไม่มีการรับรองหรืออาวัลหรือค้ าประกันใด ๆ 
ดังนั้น ให้สถาบันการเงินบันทึกบัญชีลูกหนี้จากบุคคลที่
สถาบันการเงินวิเคราะห์สินเชื่อและมีสิทธิไล่เบี้ยตามกฎหมาย 

21 กรณีท่ีสถาบันการเงินรับซื้อ/ซื้อลดตั๋ว sight  
ในระหว่างรอตรวจสอบเอกสารและยืนยันจาก 
issuing bank ว่า L/C ดังกล่าวถือปฏิบัติตาม
แนวทางหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับสากล (เอกสาร
สอดคล้องกับเงื่อนไขของ L/C) หรือไม่นั้น สถาบัน
การเงินสามารถบันทึก issuing bank เป็นลูกหนี้ 
และหากได้รับปฏิเสธการช าระเงินจาก issuing bank 
ให้กลับรายการโดยบันทึกผู้ขายลดตั๋วเป็นลูกหนี้แทน 
ในกรณีที่เป็นการรับซื้อแบบมีสิทธิไล่เบี้ย หรือ
บันทึกผู้ซื้อสินค้าเป็นลูกหนี้ ในกรณีท่ีเป็น 
การรับซื้อแบบไม่มีสิทธิไล่เบี้ย ได้หรือไม่ 

สถาบันการเงินจะบันทึก Issuing bank เป็นลูกหนี้ได้  
ก็ต่อเมื่อระบุได้ว่าเอกสารสอดคล้องกับเงื่อนไขของ L/C แล้ว 
(issuing bank ท าการ accept แล้ว) ทั้งนี ้หาก issuing bank 
ไม่ท าการติดต่อกลับมาภายในระยะเวลา 5 วันท าการ 
นับจากวันที่มีการยื่นเอกสาร สถาบันการเงินสามารถ
บันทึก issuing bank เป็นลูกหนี้ได้ เนื่องจากแนวทางหรือ
กฎเกณฑ์ข้อบังคับสากลฯ (UCP 600) ได้ก าหนดว่า 
issuing bank จะต้องแจ้งการปฏิเสธภายใน 5 วันท าการ 
นับตั้งแต่วันที่มีการยื่นเอกสาร 
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22 กรณสีถาบันการเงินไม่มีวงเงินกับ Issuing bank 

หรือ Confirming bank ควรบันทึกบัญชีอย่างไร 
ในกรณีทีส่ถาบันการเงินพิจารณาแล้วเห็นว่า ความเสี่ยง
และผลตอบแทนของธุรกรรมนั้นอยู่ที่บุคคลใด ซึ่งสถาบัน
การเงินมีสิทธิสามารถเรียกร้องได้ตามกฎหมายก็อาจบันทึก
บุคคลนั้นเป็นลูกหนี้ได้ เช่น ผู้ส่งออก เป็นต้น ทั้งนี้ สถาบัน
การเงินควรมีการก าหนดนโยบายการบันทึกบัญชีที่ชัดเจน 
และถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

23 กรณทีี่มีการบันทึกบัญชีสถาบันการเงินอ่ืนเป็น
ลูกหนี้ อันเนื่องมาจากการรับรอง รับอาวัล หรือ
ค้ าประกันตั๋วเงิน หรือธุรกรรมสินเชื่อเพ่ือการค้า 
ให้แสดงรายการอย่างไร 
 

กรณีท่ีสถาบันการเงินมีการบันทึกบัญชีสถาบันการเงินอ่ืน
เป็นลูกหนี้ อันเนื่องมาจากการรับรอง รับอาวัล หรือ 
ค้ าประกันตั๋วเงิน หรือธุรกรรมสินเชื่อเพ่ือการค้า  
ให้รายงานภายใต้ ‘รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน’ 
จนกว่า ธปท. จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

24 ธุรกรรมสินเชื่อเพ่ือการค้า (Trade finance) ที่มี
ประกันการส่งออก (TCI) สถาบันการเงินควรจะ
บันทึกบัญชีอย่างไร 

ธุรกรรมสินเชื่อเพ่ือการค้าที่มี TCI เสมือนว่ามีการค้ าประกัน
สินเชื่อทั่วไปนั้น สถาบันการเงินจะต้องบันทึกบัญชี
เช่นเดียวกันกับการท าธุรกรรมสินเชื่อเพ่ือการค้าตามปกติ  

25 สถาบันการเงินต้องมีการปรับปรุงรูปแบบ 
งบการเงินให้สอดคล้องกับการรายงานข้อมูล 
ต่อ ธปท. หรือไม่ 

สถาบันการเงินไม่ต้องปรับปรุงรูปแบบงบการเงินตามการ
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลใน Data Set แต่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ให้จ าแนกรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน (Interbank) ออกเป็นรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินที่เกิดขึ้นตามปกติ และรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงินที่เกิดจากการรับรอง/รับอาวัล ตั๋วเงิน 
ธุรกรรม Trade Finance หรือ Factoring เพ่ือให้ผู้ใช้ 
งบการเงินสามารถเปรียบเทียบข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น 
 

หมวด 7 หนี้สูญได้รับคืน 
26 ตามท่ี ธปท. ก าหนด เรื่อง การบันทึกรายการ 

หนี้สูญรับคืนเป็นรายได้ หมายความว่า 
หากสถาบันการเงินได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้ที่
จ าหน่ายเป็นหนี้สูญไปแล้ว ให้บันทึกรายการ 
หนี้สูญรับคืนเป็นรายได้เท่านั้นใช่หรือไม่ เนื่องจาก
มาตรฐานการบัญชีก าหนดวิธีปฏิบัติแบบอ่ืนไว้ด้วย 

การบันทึกรายการหนี้สูญได้รับคืนนั้น ให้ถือปฏิบัติตามที่
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องก าหนด อย่างไรก็ตาม  
หากสถาบันการเงินเลือกท่ีจะบันทึกรายการดังกล่าวเป็น
รายได้ ให้ค านึงถึงหลักการที่ก าหนดในกรอบแนวคิด
ส าหรับการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับความแน่นอนที่จะ
เกิดข้ึนและสามารถวัดค่าได้อย่างน่าเชื่อถือด้วย ทั้งนี้ 
เป็นไปตามหลักความระมัดระวังเพ่ือมิให้สถาบันการเงินรับรู้
รายได้มากเกินกว่าที่ควรจะเป็น 
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หมวด 8 กำรจ่ำยเงินปันผล 

27 การพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
สถาบันการเงินนั้น สถาบันการเงินจะต้อง 
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใดบ้าง  

ธปท. ได้ขอความร่วมมือให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ธปท. ก าหนดเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายเงิน
ปันผล โดยระบุอยู่ในเอกสารดังนี้ 
1. ประกาศ ธปท. ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี
ของสถาบันการเงิน (หมวด 8 การจ่ายเงินปันผล) และ 
2. หนังสือที่ ธปท.ฝนส.(21) 391-414/2552 ลงวันที่  
24 กุมภาพันธ์ 2552  เรื่อง ประเด็นที่ควรพิจารณา
เกี่ยวกับแนวนโยบายการจ่ายเงินปันผลของสถาบันการเงิน 

 
 

27.1 การก าหนดว่าไม่ควรน าก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 
หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริง (unrealized gains) 
และก าไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มีการ
ซื้อขายจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผลนั้น 
เนื่องจากปัจจุบันมีก าไร (ขาดทุน) ที่เข้าข่ายเป็น 
Unrealized gain (loss) มากข้ึน ซึ่งส่งผลต่อ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของสถาบันการเงิน  
จึงขอหารือว่ารายการใดบ้างที่ควรน ามาพิจารณา 
และหากมีทั้งรายการก าไรและรายการขาดทุน
สามารถน ามาหักกลบกันก่อนพิจารณาจ่าย 
เงินปันผลได้หรือไม่ 

1. ก าไรที่ยังไม่เกิดข้ึนจริง หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริง 
(unrealized gains) ให้หมายถึง รายการซึ่งเป็นผลจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และ
มูลค่ายุติธรรม หรือ มีการรับรู้ก าไรที่สูงกว่าหรือขาดทุน 
ที่ต่ ากว่ากรณีปกติ ดังต่อไปนี้  
     1) ก าไรสุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark to 
market) ของเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
ประเภทเพื่อค้า (โดยไม่ให้น าผลขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นมา 
บวกกลบั) 
     2) ก าไรสุทธิจากการ Mark to market ตราสาร
อนุพันธ์ (โดยไม่ใหน้ าผลขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นมาบวกกลบั) 
     3) ก าไรสุทธิจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  
(โดยไม่ใหน้ าผลขาดทุนสุทธิที่เกิดข้ึนมาบวกกลบั) 
     4) ก าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน  
(โดยไม่ให้น าผลขาดทุนมาบวกกลับ)  
     5) รายการก าไรอ่ืนๆ ที่ ธปท. อาจก าหนดในภายหลัง 
 

2. ก าไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มีการซื้อขายจริง 
เช่น ก าไรจากการขายทรัพย์สินที่ไม่เข้าเง่ือนไขเป็นการขาย
ที่แท้จริงตามหลักการบัญชี หรือ True sale (โดยไม่ให้น า
ผลขาดทุนมาหักกลบ) 

 27.2 ในกรณีที่สถาบันการเงินถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ แล้ว 
จะต้องน าก าไร (ขาดทุน) จากการบันทึกบัญชีภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี มาปรับปรุงก าไรสุทธิระหว่างปี
เพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ 

ไม่ต้องน าก าไร (ขาดทุน) จากการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้ 
รอตัดบัญชีที่รับรู้ผ่านงบก าไรขาดทุนมาปรับปรุงก าไรสุทธิ
ประจ าปีเพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินปันผล รวมถึง ก าไร(ขาดทุน) 
ที่เกิดจากวิธีบัญชีภาษีเงินได้ ซึ่งกระทบก าไรสะสมโดยตรง
เมื่อเริ่มน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 
มาใช้ ก็ไม่สามารถน ามาพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ 

ประเด็นอ่ืน ๆ 
28 มาตรฐานการบัญชีของไทย ฉบับที่ 105 เรื่อง  

การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และ 
มาตรฐานการบัญชีของไทย ฉบับที่ 105 ยังคงมีผลบังคับใช้
จนกว่ามาตรฐานการบัญชีของไทยที่เป็นไปตาม IAS 39  
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ล ำดับ ค ำถำม ค ำตอบ 
ตราสารทุน ในปัจจุบันยังมีส่วนที่ขัดแย้งกับ  
IAS 39 อยากทราบแนวทางบังคับใช้ที่ชัดเจน  

จะมีผลบังคับใช้  

29 Embedded derivative of TAMC : ต๋ัว TAMC 
ที่ธนาคารได้รับช าระค่าซื้อเงินให้สินเชื่อจะมี 
ความเสี่ยงที่ TAMC สามารถโอน credit risk 
จากเงินให้สินเชื่อที่รับซื้อไปจากธนาคารกลับมาให้
ธนาคารได้ จะสามารถมองวา่ตัว๋เงินนี้ม ีembedded 
credit derivative หรือไม่ และต้อง bifurcate 
และ value embedded derivative ออกมา
หรือไม่ เนื่องจากประเด็น valuation credit risk 
เป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อน 

ในกรณีของตั๋ว TAMC ไม่ถือว่ามี embedded derivative 
และในปัจจุบัน ให้ถือว่าเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ 
 

30 Trade date vs. Settlement date 
ขอทราบก าหนดเวลาในการออกประกาศ ธปท. ที่
จะก าหนดมาตรฐานการบัญชีส าหรับเงินลงทุน  
ให้บันทึกด้วย trade date เท่านั้น  
 

ในส่วนของการบันทึกบัญชี ให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลของ ธปท. บางหลักเกณฑ์ เช่น ประกาศ ธปท. 
ที่ว่าด้วยการค านวณสินทรัพย์เสี่ยงเพ่ือด ารงเงินกองทุน  
ได้ก าหนดให้นับสินทรัพย์ตั้งแต่ Trade date  

ดังนั้น ในการค านวณการด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เพ่ือส่ง ธปท. หากสถาบันการเงินเลือกใช้ Settlement 
date ในการบันทึกบัญชีรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน 
สถาบันการเงินจะต้องปรับปรุงรายการเงินลงทุนดังกล่าว
เสมือนใช้ Trade date ในการบันทึกบัญชี เพ่ือให้การด ารง
เงินกองทุนของสถาบันการเงินเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 


