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 4—public investment-grade bond
วันที่ เผยแพร่: 21 มีนาคม 2562

ตัวอย่างที่ 4 –หุน้ กูท้ ีเ่ สนอขายต่อประชาชนทัว่ ไปทีม่ ีระดับน่าลงทุน (investment grade)
IE 24 บริษัท ก เป็ นบริษัทโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ ระดับประเทศที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีห้ ุนกู้
ที่ เสนอขายต่ อ ประชาชนทั่วไป อายุ 5ปี เป็ นหนี้ สิน เพี ยงอย่ างเดียวในโครงสร้ างเงิน ทุ น โดยมี
เงื่ อนไขสัญ ญาก าหนดในเรื่ องข้ อ จากัดในการกู้ ยืม เพิ่ มเติม บริ ษัท ก รายงานต่ อผู้ ถือหุ้ น เป็ น
รายไตรมาส กิจ การ ข เป็ นผู้ ลงทุ น รายหนึ่ งในหุ้ น กู้ น้ ี โดยพิ จารณาว่ าหุ้ น กู้ น้ ี มีค วามเสี่ ยงด้ าน
เครดิตตา่ ณ การรับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรก ตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 5.5.10 ของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 9 เนื่ องจากหุ้ น กู้ น้ ี มี ค วามเสี่ ยงต่า ในการปฏิบั ติ ผิ ด สัญ ญา และ
พิจารณาว่าบริษัท ก มีความสามารถจ่ ายชาระตามสัญญาในระยะเวลาอันใกล้ กิจการ ข คาดว่ า
ในระยะยาวการเปลี่ ยนแปลงในเชิงลบของสภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจอาจทาให้ ความสามารถ
ในการจ่ายชาระตามสัญญาของหุ้นกู้ของบริษัท ก ลดลง นอกเหนือจากนั้น ณ การรับรู้รายการเมื่ อ
เริ่ มแรก การจั ด อัน ดั บ ความเสี่ ยงด้ า นเครดิ ต ภายในกิ จการของหุ้ น กู้ มี ค วามสัม พั น ธ์กับ การ
จัดอัน ดั บ ความน่ าเชื่ อถื อ ด้ านเครดิตโดยบุ ค คลภายนอกสาหรั บ เครื่ องมือทางการเงิน ที่ อยู่ ใน
‘ระดับน่าลงทุน’
IE 25 ณ วัน ที่ รายงาน ความกังวลของกิจการ ข เกี่ ยวกับ ความเสี่ ยงด้ านเครดิตคือ แรงกดดัน ที่ มีต่ อ
ปริ มาณยอดขายรวมอย่ างต่ อ เนื่ อง เป็ นเหตุให้ กระแสเงิน สดจากการดาเนิ น งานของบริ ษั ท ก
ลดลง
IE 26 เนื่ องจากกิจการ ข อาศัยข้ อมูลที่ เปิ ดเผยทั่วไปรายไตรมาสเพียงอย่างเดียว โดยไม่สามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลความเสี่ ยงด้ านเครดิต ภายในกิจการได้ (เพราะเป็ นผู้ลงทุนรายหนึ่ งในหุ้นกู้) การประเมิน
การเปลี่ ยนแปลงของความเสี่ ยงด้ านเครดิตจึงขึ้นอยู่กับข้ อมูลที่ ประกาศโดยทั่วไป รวมถึงข้ อมูล
ใหม่ๆ เกี่ ยวกับมุมมองด้ านเครดิตตามสื่ อประชาสัมพันธ์ของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่ อถือ
IE 27 กิจ การ ข ใช้ ห ลั ก การเรื่ องความเสี่ ยงด้ านเครดิ ตต่าตามย่ อหน้ าที่ 5.5.10 ของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ดังนั้น ณ วันที่ รายงาน กิจการ ข ประเมินว่าหุ้นกู้น้ ีมีความเสี่ ยงด้ าน

เครดิตตา่ หรือไม่โดยใช้ ข้อมูลสนับสนุ นและสมเหตุสมผลทั้งหมดที่ สามารถหาได้ โดยไม่ใช้ ต้นทุน
หรื อ ความพยายามที่ มากเกิน ไป ในการประเมิ น กิจการ ข ประเมิน การจั ด อัน ดับ ความเสี่ ยง
ด้ านเครดิตภายในกิจการของหุ้ น กู้ ใหม่ แ ละสรุป ว่ าหุ้ น กู้ น้ ี ไม่ อยู่ใน ‘ระดับ น่ าลงทุ น ’ อีกต่ อไป
เนื่ องจาก
(ก) รายงานประจาไตรมาสล่าสุดของบริษัท ก แสดงให้ เห็นถึงรายได้ ทลี่ ดลงร้ อยละ 20 และกาไร
จากการดาเนินงานที่ ลดลงร้ อยละ 12 เมื่ อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ ผ่านมา
(ข) สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่ อถือมีมุมมองเชิงลบต่อคาเตือนเกี่ ยวกับกาไร (profit warning)
ของบริษัท ก และอยู่ระหว่างการทบทวนการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือด้ านเครดิต ซึ่ งอาจมีการ
ลดอันดับลงจาก ‘ระดับน่าลงทุน’ เป็ นไม่ใช่ระดับน่าลงทุน (non-investment grade) อย่างไร
ก็ดี ณ วั น ที่ รายงาน การจั ด อัน ดั บ ความน่ าเชื่ อถือ ด้ านเครดิ ต โดยบุ ค คลภายนอกยังไม่ มี
การเปลี่ ยนแปลง
(ค) ราคาหุ้ นกู้ ไ ด้ ล ดลงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ส่ ง ผลให้ อั ต ราผลตอบแทนเมื่ อถึ งวั น ครบก าหนด
(Yield to maturity) สูงขึ้น กิจการ ข ประเมินว่าราคาหุ้นกู้ทลี่ ดลงเป็ นผลมาจากการเพิ่ มขึ้นของ
ความเสี่ ยงด้ านเครดิ ต ของบริ ษั ท ก ทั้ ง นี้ เนื่ องจากสภาพแวดล้ อมของตลาดไม่ ไ ด้ มี
การเปลี่ ยนแปลง (ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ยอ้ างอิง สภาพคล่อง ไม่เปลี่ ยนแปลง) และเมื่ อ
เปรียบเทียบกับราคาหุ้นกู้ของธุรกิจประเภทเดียวกันพบว่าการลดลงนั้นน่าจะเป็ นกรณีเฉพาะ
บริษัท (ตัวอย่างเช่น การเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยอ้ างอิงที่ ไม่ใช่ข้อบ่งชี้ของความเสี่ ยงด้ าน
เครดิตเฉพาะบริษัท)
IE 28 แม้ ว่าปั จ จุ บั น บริ ษัท ก มีความสามารถในการจ่ ายชาระตามสัญ ญา ความไม่ แ น่ นอนอย่ างมาก
ซึ่ งเกิดขึ้นจากฐานะเปิ ดต่อสภาวะเชิงลบของเศรษฐกิจและธุรกิจทาให้ มีความเสี่ ยงของการปฏิบัติ
ผิดสัญญาของหุ้นกู้เพิ่ มขึ้น เนื่ องจากปั จจัยตามที่ กล่าวในย่อหน้ าที่ IE 27 กิจการ ข พิ จารณาว่า
หุ้นกู้น้ ี ไม่ ได้ มีความเสี่ ยงด้ านเครดิตต่า ณ วันที่ รายงาน ดังนั้น กิจการ ข จาเป็ นต้ องพิ จารณาว่า
การเพิ่ มขึ้นของความเสี่ ยงด้ านเครดิตนับตั้งแต่การรับ รู้รายการเมื่ อเริ่ มแรกมีนัยสาคัญ หรือไม่
ในการประเมิน บริษัท ข พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้ านเครดิตเพิ่ มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่การ
รับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรก และควรรับรู้ค่าเผื่ อผลขาดทุนเท่ากั บผลขาดทุนด้ านเครดิตที่ คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 5.5.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
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