
TFRS 9  

 สืบเนื่องจากในประเทศไทยประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินเป็นครั้งแรก ได้แก่ มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยรายการเครื่องมือทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 19 เรื่อง การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุนที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
 เป็นที่ทราบกันดีว่าข้อก�าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ค่อนข้างซับซ้อนในการน�าไปถือปฏิบัติ  และมักเกิดค�าถาม
ประเด็นต่าง ๆ ในการน�ามาตรฐานฯ กลุ่มดังกล่าวมาใช้ในบริบทของประเทศไทยซึ่งมีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินแตกต่าง
จากสากล ตลอดจนในอดีตมีวิธีการปฏิบัติทางบัญชีบางเรื่องในประเทศมีความแตกต่างกัน
 ดงันัน้ คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบญัช ีสภาวชิาชพีบัญช ีจงึได้รวบรวมค�าถามจากสมาชกิและคณะท�างานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่จดั
ท�าค�าตอบส�าหรับเป็นแนวทางช่วยให้กิจการเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติตามมาตรฐานฯ กลุ่มดังกล่าวในปี 2563 โดยมีรายละเอียด
ค�าถามค�าตอบในแต่ละประเด็น ดังนี้

ค่าธรรมเนียมรับ/จ่ายที่ถือเป็นองค์ประกอบของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Origination fee/cost) กิจการ
สามารถรับรู ้เป็นรายได้ดอกเบี้ย โดยค�านวณจากการตัดจ�าหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุที่คาดไว ้
ของเงินให้สินเชื่อได้หรือไม่ หากไม่มีผลต่างอย่างมีนัยส�าคัญจากวิธี EIR

การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยที่ค�านวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (EIR)

เนื่องจากไม่มีผลต่างอย่างมีนัยส�าคัญ จึงถือเสมือนว่ากิจการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยดังกล่าวด้วยวิธี EIR  ทั้งนี้ 
เพือ่ให้เกดิความสอดคล้องกนั เมือ่น�า EIR ไปค�านวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ (ECL) ยอดสนิเชือ่ 
ท่ีใช้ในการค�านวณต้องไม่สุทธิด้วยค่าธรรมเนียมรอการรับรู้ เช่น Deferred front end fee เนื่องจาก EIR  
ดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมรับ/จ่าย อย่างไรก็ตาม กิจการมีหน้าที่ในการจัดท�าเอกสารหลักฐานพิสูจน์ 
ความมีสาระส�าคัญ ตัวอย่างเช่น การจัดท�าในลักษณะของ Sensitivity เป็นต้น
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กิจการสามารถรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตาม EIR  
ทีค่�านวณขึน้ใหม่จากประมาณการกระแสเงนิสด
ในอนาคตที่ได้ปรับปรุงแล้ว (Current EIR) 
ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเพื่อ
รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกหนี้ เช่น การลด
อตัราดอกเบีย้ตามภาวะตลาด หรอืสถานะลูกหนี้ 
โดยไม่ได้เกิดจากความเสี่ยงของลูกหนี้เพิ่มข้ึน 
ได้หรือไม่

เนื่องจากไม่มีประเด็นในเรื่องความเสี่ยงท่ีเพิ่มขึ้น
ของลูกหนี้ ประกอบกับ EIR เดิมจะไม่สะท้อน
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตอีกต่อไป 
จากการลดอัตราดอกเบ้ีย กิจการจึงอาจเลือก 
รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตาม EIR ที่ค�านวณขึ้นใหม่จาก
ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีไ่ด้ปรบัปรงุ
แล้ว ทั้งนี้ กิจการต้องให้ความส�าคัญกับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงกระแสเงนิสดจากทีป่ระมาณไว้ 
ทีอ่าจมต่ีอการจดัช้ันหนี ้(Staging) และผลขาดทนุ
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL)

1 ในที่นี้ใช้ค�ำว่ำ กำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือเมื่อเกิดรำยกำร เพื่อให้สอดคล้อง
กับกำรปฏิบัติ ซึ่งตำม TFRS 9  ใช้ค�ำว่ำกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือเมื่อก�ำเนิด
2 ในทีน่ีใ้ช้ค�ำว่ำ กำรเปลีย่นแปลงเงือ่นไขอย่ำงมนัียส�ำคญั เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรปฏบัิต ิซ่ึงตำม 
TFRS 9  ใช้ค�ำว่ำกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเกือบทั้งหมด

การรบัรูร้ายได้ดอกเบ้ียในกรณกีระแสเงินสดมีการเปลีย่นแปลง 

จากที่ประมาณการไว้

การจัดชั้นหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่ม
แรกที่ซ้ือหรือเมื่อเกิดรายการ1 (POCI) ลูกหน้ี 
POCI เกิดจากการซื้อหนี้ที่มีป ัญหาเท่าน้ัน 
ใช่หรือไม่

ลูกหนี้ POCI อาจเกิดได้จาก (1) การซื้อหนี้ที่มี
ปัญหา และ (2) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอย่างมี 
นยัส�าคญัของสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพ (Substantial 
Modification of a Distressed Asset) อย่างไรกด็ี 
โดยบริบทของประเทศไทยการเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขสัญญา (หรือการปรับปรุงโครงสร้างหนี้) 
มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป % Haircut ไม่สูง  
จึงไม่เข้าลักษณะการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอย่าง 
มีนัยส�าคัญ2 ลูกหนี้ POCI ในประเทศไทยโดย 
ส่วนใหญ่จึงมักเกิดจากกรณีการซ้ือหน้ีท่ีมีปัญหา 
ตัวอย่างเช่น บริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) 
รับซื้อหนี้ที่มีปัญหามาบริหาร เป็นต้น

การจัดชั้นหนี้ (Staging) : ลูกหนี้ POCI

การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขสัญญาที่ เข ้าข ่าย 
การ ตัดรายการ (Modificat ion w i th 
de-recognition) ในบริบทของประเทศไทย 
หากเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปนี้ กิจการ
สามารถตัดลูกหน้ีเดิม และรับรู้ลูกหนี้ใหม่โดย 
จัดชั้นลูกหนี้เป็น Stage 1 ได้หรือไม่
 1. มีส่วนสูญเสียมากกว่าหรือเท่ากับ 20%  
  และมีการพิสูจน์ว่าลูกหนี้มีความสามารถ 
  ในการจ่ายช�าระหน้ี (Proof of ability  
  to pay)
 2. มีการตกลงท�าสัญญาประนีประนอม 
  ยอมความและศาลเห็นชอบแล้ว และม ี
  การพิสูจน์ว่าลูกหนี้มีความสามารถใน 
  การจ่ายช�าระหน้ี (Proof of ability to pay)

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาที่เข้าข่าย 
การตดัรายการ กจิการต้องรบัรูร้ายการเป็นลกูหนี้
ตามเงื่อนไขใหม่ โดย (1) รับรู้เป็นลูกหนี้ Stage 1 
หากไม่เข้าเงื่อนไขหน้ีที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
เมื่อเริ่มแรก หรือ (2) รับรู้เป็น POCI หากเข้า
เงื่อนไขหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเร่ิมแรก 
ดังนั้น การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขสัญญา (หรือ 
การปรับปรงุโครงสร้างหนี)้ ทีม่ส่ีวนสูญเสยี ≥20% 
หรื อมี การตกลงท� า สัญญาประนีประนอม 
ยอมความและศาลเห็นชอบแล้ว โดยลูกหนี ้
มคีวามสามารถในการจ่ายช�าระหนีต้ามเงือ่นไขใหม่ 
ซ่ึงได ้สะท ้อนให ้ เห็นถึงสถานะของลูกหนี้ที ่
ไม่เข้าข่ายหนีท้ีม่กีารด้อยค่าด้านเครดติเมือ่เริม่แรก 
กิจการจึงสามารถจัดชั้นลูกหนี้เป็น Stage 1 ได้

การจดัช้ันหน้ี (Staging) : การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขสัญญา 

ท่ีเข้าข่ายการตัดรายการ (Modification with de-recognition)
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การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาท่ีไม่เข้าข่าย 
การตัดรายการ (Modification without 
de-recognition) เมื่อลูกหน้ีช�าระเงินตาม
เงือ่นไขการปรบัปรงุโครงสร้างหนีใ้หม่ได้ตดิต่อกนั 
ไม่น้อยกว่า 3 เดอืนหรอื 3 งวดการช�าระเงินแล้ว
แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า กจิการสามารถปรบั
การจัดชั้นให้ดีขึ้น ได้หรือไม่

การช�าระเงินตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้ใหม่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือ 3 งวด
การช�าระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า 
ได้สะท้อนให้เห็นถึงสถานะของลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่าย 
การเพิ่มขึ้นอย ่างมีนัยส�าคัญของความเส่ียง 
ด้านเครดิต (significant increase in credit risk) 
กิจการจึงสามารถปรับการจัดชั้นให้ดีขึ้นได้ 1 ช้ัน 
เช่น ปรับชั้นจาก Stage 2 เป็น Stage 1 เป็นต้น  
 
อย่างไรก็ดี ส�าหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ
ลกูหนี ้Stage 3 การตดิตามการปฏบิตัติามเงือ่นไข
ใหม่เพิ่มเติมอีกอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 9 เดือน 
โดยลูกหนี้ ไม ่มียอดค้างช�าระทั้งเงินต ้นและ
ดอกเบีย้ เมือ่ครบระยะเวลาดงักล่าว จะสร้างความ
เชื่อมั่นให้กิจการเห็นถึงสถานะของลูกหนี้ท่ีไม ่
เข้าข่ายการเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญัของความเสีย่ง
ด้านเครดิต (significant increase in credit risk) 
กิจการจึงสามารถปรับการจัดชั้นลูกหนี้กลับไปที่ 
Stage 1 ได้

ตวัอย่างการปรบัการจัดชัน้ของลกูหนี ้Stage 3 :

เมื่อลูกหน้ีท�าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และ
จ่ายช�าระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้
ติดต่อกัน 3 เดือน กิจการสามารถปรับการจัดชั้น
ลูกหนี้จาก Stage 3 เป็น Stage 2 หลังจากนั้น 
กิจการจะติดตามการช�าระหน้ีของลูกหน้ีต่ออีก 
9 เดือน หากพบว่า ณ สิ้นเดือนที่ 9 นับแต่วันปรับ
การจัดชั้นจาก Stage 3 เป็น Stage 2 (หรือ 
ณ สิ้นเดือนที่ 12 นับแต่วันท�าสัญญาปรับปรุง
โครงสร้างหน้ี) ลูกหน้ีไม ่มียอดหนี้ค ้างช�าระ 
ทัง้เงนิต้นและดอกเบีย้ จนกิจการมัน่ใจได้ว่าลกูหนี้
มีความสามารถในการจ่ายช�าระหนี้ตามสัญญา 
ปรับโครงสร้างหนีใ้หม่ กจิการสามารถปรบัการจัดช้ัน 
ลูกหนี้กลับมาที่ Stage 1

การจัดชั้นหนี้ (Staging) : การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาที ่

ไม ่ เข ้าข ่ายการตัดรายการ (Modification without 

de-recognition)

ภายหลังการติดตามการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
ตามข้อ 5.1 หากหนี้ดังกล่าวกลับมาที่ Stage 1 
กิจการสามารถอ้างอิงระดับการจัดอันดับความ
เสี่ยงด้านเครดิต (credit risk rating grade) 
ที่ได้ท�าการประเมิน ณ วันที่หนี้ดังกล่าวกลับมา
จัดชั้นท่ี Stage 1 ในการพิจารณาการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส�าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 
(significant increase in credit risk) ได้หรือไม่

กิจการสามารถอ ้างอิ งระดับการจัดอันดับ 
ความเสี่ยงด้านเครดิต (credit risk rating grade) 
หรือค่า PD ที่ได้ท�าการประเมิน ณ วันที่หนี้ 
ดังกล่าวกลับมาจัดชั้นที่ Stage 1 ในการพิจารณา
การเพิ่มขึ้นอย ่างมีนัยส�าคัญของความเสี่ยง 
ด้านเครดติ (significant increase in credit risk) ได้ 
อย่างไรก็ดี กิจการต้องมีนโยบายในการประเมิน
ความเ ส่ียงและติดตามดูแลลูกหนี้ปรับปรุง
โครงสร้างหนีท้ีก่ลบัมาจดัชัน้ใน Stage 1 ท่ีเข้มข้น
กว่าลูกหนี้ใน Stage 1 โดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น 
การมีเงินส�ารองเพื่อรองรับความเส่ียงท่ีสูงกว่า
เนื่องจากโดยทั่วไปโอกาสในการผิดนัดช�าระหนี้ 
(PD) ของลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่กลับมา 
จัดช้ันใน Stage 1 จะสูงกว่า PD ของลูกหนี้ใน 
Stage 1 ที่ไม่เคยท�าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
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การค�านวณผลขาดทุนด ้านเครดิตที่คาดว ่าจะเกิดขึ้น 

(Expected Credit Loss: ECL) : ภาระผูกพันวงเงิน 

สินเชื่อ (loan commitment)

กรณีของเงินเบิกเกินบัญชี (overdraft) สินเชื่อ
บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล กิจการ
สามารถค�านวณ ECL ในส่วนของวงเงินท่ี 
ยงัไม่ได้เบกิใช้ (unused line) โดยพจิารณาจาก
พฤติกรรมการเบิกใช ้ที่ผ ่านมาของลูกหนี้ 
ได้หรือไม่

กิจการควรพิจารณาทั้งจากข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต ในการค�านวณ ECL โดยพจิารณาจาก

พฤติกรรมการเบิกใช้และการคาดการณ์



อายุที่คาดไว้ (expected life) ของสินเชื่อ
วงเงินหมุนเวียน (revolving) ท่ีต้องค�านวณ 
ECL เช่น วงเงนิเบกิเกนิบัญช ีสนิเชือ่บตัรเครดติ 
และสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน กิจการสามารถ
ค�านวณ ECL โดยพิจารณา Lifetime 1 ป ี
ได้หรือไม่ เนื่องจากกิจการมีการทบทวนวงเงิน
หมุนเวียนประเภทดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี

กรณสีนิเช่ือเงนิทนุหมนุเวยีน (working capital) 
ประเภทอื่น เช่น ตั๋วสัญญาใช้เงินสินเชื่อเพื่อ 
การค้า (trade finance) วงเงินรับซื้อลดต๋ัว 
กิจการสามารถค�านวณ ECL โดยไม่พิจารณาใน
ส่วนของวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ (unused line) 
ได้หรอืไม่ เนือ่งจากลกูหนีจ้�าเป็นต้องแจ้งกิจการ
ล่วงหน้าก่อนการใช้วงเงินในทุกกรณี ท�าให้
กิจการสามารถหยุดการใช้วงเงินของลูกหน้ีได้
หากลูกหนี้มีคุณภาพเสื่อมถอย หรือเข้าลักษณะ
มี Early Warning Sign อื่นตามที่ก�าหนด

กิจการสามารถค�านวณ ECL โดยพิจารณา 
Lifetime 1 ปีได้ หากกิจการมีการทบทวนวงเงิน
หมุนเวียนประเภทดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี 
อย ่ าง ไรก็ตาม ประเด็นนี้ ไม ่ เ ก่ียวข ้องกับ 

การพิจารณา Rating ใหม่

กิจการสามารถค�านวณ ECL โดยไม่ต้องพิจารณา
ในส่วนของวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ (unused line) 
หากกิจการสามารถหยดุการใช้วงเงนิของลกูหน้ีได้ 
เนื่องจากลูกหน้ีจ�าเป็นต้องแจ้งกิจการล่วงหน้า

ก่อนการใช้วงเงินในทุกกรณี  

การค�านวณผลขาดทุนด ้านเครดิตที่คาดว ่าจะเกิดขึ้น 

(Expected Credit Loss: ECL) : อายุท่ีคาดไว้ (expected life)

การค�านวณผลขาดทุนด ้านเครดิตท่ีคาดว ่าจะเกิดขึ้น  

(Expected Credit Loss: ECL) : สัญญาค�้าประกัน 

ทางการเงิน (financial guarantee contracts)

กิจการสามารถพิจารณาก�าหนดประเภทรายการ
ที่เป็น สัญญาค�้าประกันทางการเงินที่ต้องน�ามา
ค�านวณ ECL โดยน�าเอาแนวทางการพิจารณา
รายการนอกงบดลุทีเ่ป็นสัญญาค�า้ประกนัทางการ
เงินที่มีค่าแปลงสภาพ (CCF) ร้อยละ 100 ตาม
ประกาศธนาคารแห ่งประเทศไทยว ่าด ้วย 
หลักเกณฑ์การค�านวณสินทรัพย์เส่ียงด้านเครดิต
ส�าหรับธนาคารพาณิชย์โดยวิธี Standardized 
Approach มาใช้ได้หรือไม่ ทั้งนี้ ในส่วนของการ
ประมาณการยอดหนี้ เพื่อค�านวณ ECL กิจการจะ
พิจารณาจากพฤติกรรมที่ผ่านมาของลูกหนี้

กิจการสามารถอ้างอิงจากแนวทางการพิจารณา
รายการนอกงบดุลตามประกาศดังกล ่าวได ้ 
เนื่องจากสอดคล้องกับหลักการพิจารณาสัญญา 
ค�้าประกันทางการเงินของ IFRS 9 ท้ังนี้ ในส่วน
ของการประมาณการยอดหนี้เพื่อค�านวณ ECL 
กิจการควรพิจารณาทั้งจากข้อมูลในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต

โดย คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี  
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่เผยแพร่ 2 พฤศจิกายน 2561
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