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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. หลักการพิจารณาตราสารหนี้ภายใต้เกณฑ์และเงื่อนไขกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์

ทางการเงิน (Solely Payment of Principal and Interest: SPPI) 

ก่อนที่จะพิจารณาตราสารหนี้ภายใต้เกณฑ์และเง่ือนไข SPPI ตราสารเหล่านั้นต้องผ่านการพิจารณา

แล้วว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ถูกนิยามในบริบทของการเป็นตราสารหนี้ 

การพิจารณาตราสารหนี้ภายใต้เงื่อนไข SPPI มีหลักการพิจารณาตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน” (TFRS 9) ย่อหน้าที่ ข4.1.7 ถึง ข4.1.12  นั่นคือ ตราสารหนี้ใดๆ ที่มี

ลักษณะของ กระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นที่

เป็นไปตามการให้กู้ยืมโดยทั่วไป ซึ่งผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยจะสะท้อนถึงมูลค่าเงินตามเวลา ความเสี่ยงด้าน

เครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หรืออาจรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการถือสินทรัพย์ทางการเงินในช่วง

ระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง จะถือว่าตราสารหนี้นั้นสอดคล้องตามเงื่อนไข SPPI ดังนั้น ตราสารหนี้ทั่วไปที่ไม่มี

ความซับซ้อน ได้แก่ ตราสารหนี้ที่มีก าหนดอายุ ก าหนดอัตราคูปอง ก าหนดงวดการจ่ายดอกเบี้ยและไม่มีสิทธิ

แฝง จะเป็นตราสารหนี้ทีมี่ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาที่สอดคล้องตามเง่ือนไข SPPI ส่วนตราสารหนี้

ที่มีความซับซ้อนควรพิจารณาตามข้อก าหนดของ TFRS 9 เป็นรายตราสาร ซ่ึงมีตัวอย่างการพิจารณาดังนี้ 

ชนิดตราสาร ลักษณะของตราสาร การวิเคราะห์ 
ตราสารที่จ่าย
ดอกเบี้ยแบบลอยตัว 
(Floating rate 
note) 

ตราสารที่มีการจ่ายอัตราดอกเบี้ยที่ผัน
แปรและมีวันครบก าหนดระบุไว้ โดยผู้กู้
สามารถเลือกอัตราดอกเบี้ยตลาดได้อย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ณ วันที่ปรับอัตราดอกเบี้ย
แต่ละครั้ง ผู้กู้สามารถเลือกจ่ายดอกเบี้ย 
LIBOR ส าหรับระยะเวลา 3 เดือนในช่วง
เวลา 3 เดือน หรือจ่ายดอกเบี้ย LIBOR 
ส าหรับระยะเวลา 1 เดือนในช่วงเวลา 1 
เดือนได้ 

- หากใช้เทอมของอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่
สอดคล้องกับงวดการจ่าย เช่น BOT202A 
ที่อ้างอิงกับดอกเบี้ย BIBOR 3 เดือนส าหรับ
งวดการจ่ายดอกเบี้ยทุกไตรมาส เป็นต้น 
จะพิจารณาว่าเป็นไปตามเงื่อนไข SPPI 
- รายละเอียดสามารถดูได้จาก TFRS 9 
ย่อหน้า ข.4.1.13 
 

พันธบัตรชดเชยเงิน
เฟ้อ  

หุ้นกู้ที่มีวันครบก าหนดระบุไว้ การจ่ายเงิน
ต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงิน

- การอ้างอิงการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย
จากยอดคงเหลือของเงินต้นกับดัชนีเงินเฟ้อ
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(Inflation-linked 
bond) 

ต้น อ้างอิงกับดัชนีเงินเฟ้อบนสกุลเงิน
เดียวกับสกุลเงินของตราสารที่ออก ทั้งนี้
การอ้างอิงกับเงินเฟ้อไม่มีลักษณะเป็นการ
ปรับมูลค่าทางการเงินและเงินต้นได้รับ
การคุ้มครอง 

ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นการปรับมูลค่าทางการ
เงินตามตัวแปรอ่ืน เช่น ผลการด าเนินงาน
ของลูกหนี้  เป็นการปรับมูลค่าเงินตามเวลา
ให้เป็นปัจจุบัน ดอกเบี้ยที่จ่ายจึงเป็น
ผลตอบแทนส าหรับมูลค่าเงินตามเวลาของ
ยอดคงเหลือของเงินต้น จะพิจารณาว่า
เป็นไปตามเงื่อนไข SPPI 
- รายละเอียดสามารถดูได้จาก TFRS 9 
ย่อหน้า ข.4.1.13 
 

หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้าย
ทุน หรือ หุ้นกู้ชั่วนิ
รันดร์  
(Perpetual bond) 
 
หมายเหตุ: เฉพาะ 

Perpetual bond ที่

ผ่านการพิจารณาว่า

เป็นหนี้ 

ตราสารที่ไม่มีวันครบก าหนด แต่ผู้ออก
ตราสารอาจซื้อคืนตราสารได้ทุกเวลา โดย
จะต้องจ่ายตามราคาที่ตราไว้บวกด้วย
ดอกเบี้ยคงค้างที่ให้กับผู้ถือตราสาร 
ตราสารนั้นจ่ายดอกเบี้ยด้วยอัตราดอกเบี้ย
ตลาด แต่ผู้ออกตราสารจะไม่จ่ายช าระ
ดอกเบี้ยได้  หากการจ่ายจะท าให้ เกิด
ปัญหากับการด าเนินธุรกิจแบบต่อเนื่อง 
และจะไม่มีการสะสมเป็นดอกเบี้ยบน
ดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ถูกเลื่อนการจ่ายช าระ
ออกไป 
 

- หากผู้ออกตราสารเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ย 
และไม่มีการค านวณดอกเบี้ยให้กับดอกเบี้ย
ค้างจ่าย หรือก็คือ ไม่มีการสะสมเป็น
ดอกเบี้ยที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น ดอกเบี้ยของตรา
สารไม่ได้สะท้อนสิ่งตอบแทนส าหรับมูลค่า
เงินตามเวลาของยอดหนี้ คง เหลือ จะ
พิจารณาว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข SPPI 
- หากมีการคิดดอกเบี้ยสะสมบนดอกเบี้ย
ค้างจ่ายในกรณีดังกล่าว กระแสเงินสดตาม
สัญญาอาจจัดเป็นการจ่ายเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้น จะ
พิจารณาว่าเป็นไปตามเงื่อนไข SPPI 
- รายละเอียดสามารถดูได้จาก TFRS 9 
ย่อหน้า ข.4.1.14 

 
หุ้นกู้แปลงสภาพ  
(Convertible 
bond) 

หุ้นกู้แปลงสภาพที่สามารถแปลงเป็นตรา
สารทุนของผู้ออกตราสารในจ านวนที่ระบุ
ไว้ 

- หุ้นกู้แปลงสภาพที่ก าหนดจ านวนตราสาร
ทุนที่สามารถแปลงสภาพได้ จะมีกระแสเงิน
สดตามสัญญา เกิดขึ้ นที่ ไม่ จัด เป็นการ
จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือ
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ของเงินต้น เนื่องจากกระแสเงินสดแสดงให้
เห็นถึงผลตอบแทนที่ไม่สอดคล้องกับการให้
กู้ยืมโดยทั่วไป เช่น ผลตอบแทนสัมพันธ์กับ
มูลค่าของตราสารทุนของผู้ออกตราสาร จะ
พิจารณาว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข SPPI 
- รายละเอียดสามารถดูได้จาก TFRS 9 
ย่อหน้า ข.4.1.14 
 

ตราสารเงินกองทุน  
(Basel III bond) 

ตราสารออกโดยธนาคารที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแล และมีการระบุระยะเวลาครบ
ก าหนด ตราสารจ่ายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ 
และกระแสเงินสดตามสัญญาไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ 
อย่างไรก็ตาม ผู้ออกอยู่ภายใต้ข้อก าหนด
ซึ่งอนุญาตหรือก าหนดให้องค์กรภาครัฐ
เรียกเก็บขาดทุนจากตราสารจากผู้ถือตรา
สารส าหรับตราสารบางประเภทซึ่งรวมถึง
ตราสารชนิดนี้เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ระบุไว้
เฉพาะ เช่น องค์กรภาครัฐมีอ านาจที่จะ
ลดมูลค่าของราคาที่ตราไว้ของตราสาร
ชนิดนี้ หรือแปลงตราสารเหล่านี้เป็นหุ้น
สามัญของผู้ ออกในจ านวนที่ ระบุ ไ ว้
แน่นอน ถ้าองค์กรภาครัฐพิจารณาว่าผู้
ออกตราสารประสบปัญหาด้านการเงิน
อย่างรุนแรง และต้องการเงินทุนส ารอง
ตามข้อก าหนดกฎหมายเพ่ิมขึ้น  หรือ
ล้มละลาย 

- หากข้อบังคับที่ก าหนดโดยองค์กรภาครัฐ
เรื่องการเรียกเก็บขาดทุนจากผู้ถือตราสาร
ชนิดนี้มีการระบุอย่างชัดเจนถึงเงื่อนไขที่
ต้องด ารงไว้ ในสัญญาของตราสาร จะ
พิจารณาว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไข SPPI 
- รายละเอียดสามารถดูได้จาก TFRS 9 
ย่อหน้า ข.4.1.13 

หุ้นกู้ Securitization 
(Securitized 

ตราสารที่มีลักษณะส าคัญในเรื่องของ 
กระแสเงินสดที่ได้รับจากกองสินทรัพย์จะ

ผู้ลงทุนต้องพิจารณาว่ากระแสเงินสดตาม
สัญญาของหุ้นกู้ดังกล่าวจัดเป็นการจ่ายเงิน
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bond) น ามาจ่ายเป็นผลตอบแทนและคืนเงินต้น
ให้แก่ผู้ลงทุน  
 
 

ต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้น
หรือไม่  หากหุ้นกู้ดั งกล่าวมี เงื่อนไขซึ่ ง
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือจ ากัดกระแส
เงินสดในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับการ
จ่ายเงินที่แสดงถึงเงินต้นและดอกเบี้ย ให้
พิจารณาว่าหุ้นกู้ดังกล่าวไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไข SPPI 
 
โดยสรุป หากหุ้นกู้ดังกล่าวมีโครงสร้างการ
ส่งผ่านกระแสเงินสดจากกองสินทรัพย์ไปยัง
นักลงทุนแบบ Pay-through ที่นักลงทุนจะ
ได้รับกระแสเงินสดที่แน่นอนในอัตราที่
ก าหนด ให้พิจารณาว่าหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไข SPPI 
ส่วนในกรณีที่หุ้นกู้ดังกล่าวมีโครงสร้างการ
ส่งผ่านกระแสเงินสดจากกองสินทรัพย์ไปยัง
นักลงทุนแบบ Pass-through ที่นักลงทุน
จะได้รับกระแสเงินสดไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
มูลค่ ากระแสเงินที่ ได้ รั บจริ งจากกอง
สินทรัพย์ ให้พิจารณาว่าหุ้นกู้ดังกล่าวไม่
เป็นไปตามเงื่อนไข SPPI 
 

หุ้นกู้แฝงสิทธิให้ผู้
ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนก่อน
ก าหนด  
(Callable bond) 

ตราสารที่มีลักษณะส าคัญที่ผู้ออกหุ้นกู้ มี
สิทธิที่จะเรียกไถ่ถอนได้ก่อนครบก าหนด
โดยการไถ่ถอนอาจจะเป็นบางส่วนหรือ
ทั้งหมด ซึ่งการจ่ายคืนเงินต้นอาจรวมเงิน
ชดเชยการเรียกไถ่ถอนก่อนก าหนด  

ลักษณะของหุ้นกู้ประเภทที่มีสิทธิแฝง Call 
option ที่ให้สิทธิแก่ผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่
ถอนก่อนครบก าหนด มิได้หมายความว่า
กระแสเงินสดตามสัญญาจะไม่จัดเป็นการ
จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือ
ของเงินต้น เว้นแต่ในกรณีที่จ านวนเงินตาม
สิทธิที่จะซื้อคืนมิได้สะท้อนถึงการจ่ายเงิน
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ต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้น 
ทั้งนี้ แม้ว่าจ านวนเงินตามสิทธิที่จะซื้อคืน
จะได้รวมจ านวนเงินที่ชดเชยให้กับผู้ถือตรา
สารส าหรับการยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด 
กระแสเงินสดตามสัญญาในกรณีดังกล่าวก็
อาจจัดเป็นการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยจาก
ยอดคงเหลือของเงินต้นได้ นอกจากนี้สิทธิ
การไถ่ถอนก่อนก าหนดของผู้ออก เป็น
ลักษณะที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้น โดยความ
เสี่ยงดังกล่าวได้สะท้อนไปในอัตราดอกเบี้ย
หน้าตั๋ว (คูปอง) ซึ่งผู้ลงทุนรับรู้ตั้งแต่แรก 
ดังนั้นตราสารลักษณะดังกล่าวจะไม่ขัดกับ
เงื่อนไข SPPI  
 

หุ้นกู้แฝงสิทธิให้นัก
ลงทุนไถ่ถอนก่อน
ก าหนด  
(Puttable bond) 

ตราสารที่มีลักษณะส าคัญที่ผู้ลงทุนมีสิทธิ
ที่จะขอไถ่ถอนได้ก่อนครบก าหนดโดยการ
ไถ่ถอนอาจจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด 
 

ลักษณะของหุ้นกู้ประเภทที่มีสิทธิแฝง Put 
option ที่ให้สิทธิแก่ผู้ลงทุนในการไถ่ถอน
ก่อนครบก าหนด มิได้หมายความว่ากระแส
เงินสดตามสัญญาจะไม่จัดเป็นการจ่ายเงิน
ต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้น 
เว้นแต่ในกรณีที่จ านวนเงินตามสิทธิที่ผู้
ลงทุนจะได้รับเมื่อคืนตราสารหนี้กลับไปยัง
ผู้ออกก่อนครบก าหนดมิได้สะท้อนถึงการ
จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือ
ของเงินต้น นอกจากนี้สิทธิการคืนตราสาร
หนี้กลับไปยังผู้ออกก่อนครบก าหนดนี้ เป็น
ลักษณะที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ต้น โดยความ
เสี่ยงดังกล่าวได้สะท้อนไปในอัตราดอกเบี้ย
หน้าตั๋ว (คูปอง) ซึ่งผู้ลงทุนรับรู้ตั้งแต่แรก 
ดังนั้นตราสารดังกล่าวจะไม่ขัดกับเง่ือนไข 
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SPPI  
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง  
(Structured note) 

ตราสารที่มีลั กษณะส าคัญที่ การจ่ าย
ผลตอบแทนจะอ้างอิงกับตัวแปรที่ก าหนด 
เช่น ราคาหุ้น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตรา
แลกเปลี่ ยน ราคาของเครื่ องมือทาง
การ เ งิ น อ่ืน  เป็ นต้ น  ส่ ง ผล ให้ อั ต ร า
ผลตอบแทนของตราสารมีความผันผวน
ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร
อ้างอิง 

ผู้ลงทุนต้องพิจารณาว่ากระแสเงินสดตาม
สัญญาของหุ้นกู้ดังกล่าวจัดเป็นการจ่ายเงิน
ต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้น
หรือไม่  โดยหุ้นกู้ ดั งกล่ าวมี เงื่ อนไขซึ่ ง
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดหรือจ ากัดกระแส
เงินสดในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับการ
จ่ายเงินที่แสดงถึงเงินต้นและดอกเบี้ย ให้
พิจารณาว่าหุ้นกู้ดังกล่าวไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไข SPPI 
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