ตั วอย่ างเพื่ อประกอบความเข้ าใจนี้ อ้ างอิงตาม Part B ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่ าง
ประเทศ ฉบั บ ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมื อทางการเงิน ซึ่ งเป็ นฉบั บ ปรั บปรุ งของคณะกรรมการมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่ ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560
( Part B: Illustrative Examples and Implementation Guidance (Bound volume 2018 Consolidated
without early application))
อ้ างอิง Part B: Example 15—reclassification of financial assets
วันที่ เผยแพร่: 21 มีนาคม 2562
ตัวอย่างที่ 15 – การจัดประเภทรายการใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงิน
IE 104 กิจการซื้อพอร์ตหุ้นกู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม (มูลค่าตามบัญชีข้นั ต้ น) 500,000 บาท
IE 105 กิจการเปลี่ ยนโมเดลธุรกิจในการจัดการหุ้นกู้ตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 4.4.1 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 โดยมู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของพอร์ ต หุ้ น กู้ ณ วั น ที่ จั ด ประเภท
รายการใหม่เท่ากับ 490,000 บาท
IE 106 หากพอร์ ต หุ้ น กู้ ถู ก วั ด มู ลค่ า ด้ วยราคาทุ น ตั ด จาหน่ ายหรื อ มู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมผ่ า นก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่ นก่ อนการจัดประเภทรายการใหม่ ค่าเผื่ อผลขาดทุน ที่ จะรั บรู้ ณ วันที่ จัดประเภท
รายการใหม่ เท่ า กั บ 6,000 บาท (สะท้ อ นถึ ง การเพิ่ มขึ้ นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ของความเสี่ ยง
ด้ านเครดิตนั บ จากวัน ที่ รั บ รู้ รายการเมื่ อเริ่ มแรก ซึ่ งต้ องวัดมู ลค่ าของผลขาดทุ น ด้ านเครดิต
ที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ)
IE 107 ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ างหน้ า ณ วันที่ จัดประเภทรายการใหม่
เท่ากับ 4,000 บาท
IE 108 เพื่ อความง่ายของตัวอย่าง จึงไม่กล่าวถึงรายการบัญชีสาหรับการรับรู้รายได้ ดอกเบี้ย

สถานการณ์ 1: การจัด ประเภทรายการใหม่ จากประเภทราคาทุ น ตัด จาหน่ ายเป็ นประเภทมู ลค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
IE 109 ธนาคาร ก จัดประเภทรายการใหม่สาหรับ พอร์ตหุ้นกู้ดังกล่าว จากประเภทราคาทุนตัดจาหน่าย
เป็ นประเภทมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน โดย ณ วันที่ จัดประเภทรายการใหม่ พอร์ตหุ้นกู้
จะถูกวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม และผลกาไรหรือขาดทุนที่ เกิดขึ้นจากความแตกต่ างระหว่าง
ราคาทุนตัดจาหน่ายที่ บันทึกไว้ ก่อนหน้ ากับมูลค่ายุติธรรมของพอร์ตหุ้นกู้จะถูกรับรู้ในกาไรหรือ
ขาดทุนในการจัดประเภทรายการใหม่

เดบิต
490,000

หน่วย: บาท
เครดิต

หุ้นกู้ (สินทรัพย์ทวี่ ัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน)
หุ้ น กู้ (มู ลค่ าตามบั ญ ชี ข้ั น ต้ น ของสิ น ทรั พ ย์ ที่ วั ดมู ลค่ าด้ วยราคาทุ น ตั ด
500,000
จาหน่าย)
ค่าเผื่ อผลขาดทุน
6,000
ขาดทุนจากการจัดประเภทรายการใหม่ (กาไรหรือขาดทุน)
4,000
(เพื่อรับรูก้ ารจัดประเภทรายการใหม่ของหุน้ กูจ้ ากราคาทุนตัดจาหน่ ายเป็ นมูลค่ ายุติ ธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน และตัดรายการค่าเผือ่ ผลขาดทุน)
สถานการณ์ 2: การจัดประเภทรายการใหม่ จากประเภทมู ลค่ ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุ นเป็ น
ประเภทราคาทุนตัดจาหน่าย
IE 110 ธนาคาร ก จัดประเภทรายการใหม่สาหรับพอร์ตหุ้นกู้ จากประเภทมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือ
ขาดทุนเป็ นประเภทราคาทุนตัดจาหน่าย โดย ณ วันที่ จัดประเภทรายการใหม่ มูลค่ายุติธรรมของ
พอร์ตหุ้นกู้จะถือเป็ นมูลค่าตามบัญชีข้นั ต้ นใหม่และอัตราดอกเบี้ยที่ แท้ จริงจะถูกกาหนดให้ อ้างอิง
จากมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ข้ัน ต้ น นั้ น ข้ อ ก าหนดการด้ อ ยค่ าจะน ามาถื อ ปฏิบั ติ กับ หุ้ น กู้ นั บ จากวั น ที่
จัด ประเภทรายการใหม่ ในการรั บ รู้ผ ลขาดทุ น ด้ านเครดิ ตที่ คาดว่ าจะเกิดขึ้ น ความเสี่ ยงด้ า น
เครดิตของพอร์ตหุ้นกู้ ณ วันที่ จัดประเภทรายการใหม่จะถือ เป็ นความเสี่ ยงด้ านเครดิตที่ ธนาคาร
ใช้ เปรียบเทียบกับความเสี่ ยงด้ านเครดิตที่ เปลี่ ยนแปลงไปในอนาคต
หน่วย: บาท
เครดิต

เดบิต
หุ้ น กู้ (มู ลค่ าตามบั ญ ชี ข้ั น ต้ น ของสิ น ทรั พ ย์ ที่ วั ดมู ลค่ าด้ วยราคาทุ น ตั ด 490,000
จาหน่าย)
หุ้นกู้ (สินทรัพย์ทวี่ ัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน)
490,000
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่า (กาไรหรือขาดทุน)
4,000
ค่าเผื่ อผลขาดทุน
4,000
(เพื่ อ รับ รู ก้ ารจัด ประเภทรายการใหม่ ข องหุ้น กูจ้ ากมูล ค่ า ยุติ ธ รรมผ่ า นก าไรหรื อ ขาดทุน เป็ นราคาทุ น
ตัดจาหน่าย และเริ่มต้นบันทึกบัญชีค่าเผือ่ ผลขาดทุน)

