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: (IE7-IE11): Example 1—significant increase in credit risk
วันที่ เผยแพร่: 21 มีนาคม 2562
ตัวอย่างที่ 1 – การเพิม่ ขึ้ นอย่างมีนยั สาคัญของความเสีย่ งด้านเครดิต
IE 7 บริ ษั ท ข มี โครงสร้ า งแหล่ งเงิน ทุ น ซึ่ งประกอบด้ ว ยวงเงิน สิ น เชื่ อไม่ ด้ อ ยสิ ท ธิที่ มี ห ลั ก ทรั พ ย์
คา้ ประกันแตกต่างระดับกัน (different tranches)3 ธนาคาร ก เป็ นผู้ให้ วงเงินสินเชื่ อแก่บริษัท ข
โดย ณ วัน เริ่ มต้ นของสินเชื่ อ แม้ ว่าภาระหนี้สิน ของบริ ษัท ข จะค่อนข้ างสูงเมื่ อเทียบกับผู้ ออก
ตราสารอื่ นที่ มีความเสี่ ยงด้ านเครดิตคล้ ายคลึ งกัน แต่ คาดว่ าบริ ษั ท ข จะสามารถปฏิบั ติต าม
เงื่ อนไขได้ ตลอดอายุของสินเชื่ อ นอกจากนี้ คาดว่าการก่อให้ เกิดรายได้ รายได้ และกระแสเงินสด
ในอุตสาหกรรมของบริษัท ข จะมีความมั่นคงตลอดระยะเวลาของวงเงินสินเชื่ อไม่ด้อยสิท ธิน้ัน
อย่างไรก็ดี ยังมีความเสี่ ยงทางธุรกิจเกี่ ยวกับความสามารถในการเติบโตของกาไรขั้นต้ นในการ
ดาเนินธุรกิจปัจจุบัน
IE 8 ในการรับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรก จากการพิจารณาตามย่อหน้ า IE 7 ธนาคาร ก พิจารณาว่าสินเชื่ อ
นั้นไม่เป็ นสินเชื่ อที่ มีการด้ อยค่าด้ านเครดิต ด้ วยระดับความเสี่ ยงด้ านเครดิต ณ วันที่ รับรู้รายการ
เมื่ อเริ่ มแรกนั้ น เพราะไม่ เข้ า ลั ก ษณะตามค านิ ย ามของสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ มี ก ารด้ อ ยค่ า
ด้ านเครดิตในภาคผนวก ก ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
IE 9 ภายหลังการรับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรก การเปลี่ ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจมหภาคส่งผลกระทบ
เชิงลบต่อปริมาณยอดขายรวม และการก่อให้ เกิดรายได้ และกระแสเงินสดสุทธิของบริษัท ข ก็ไม่
เป็ นไปตามแผนธุรกิจ แม้ ว่าจะเพิ่ มการใช้ จ่ายเกี่ ยวกับสินค้ าคงเหลือแต่ย อดขายก็ยังไม่เป็ นไป
ตามที่ คาดไว้ ดังนั้นเพื่ อเพิ่ มสภาพคล่อง บริษัท ข จึงเบิกใช้ วงเงินสินเชื่ อหมุนเวียนมากขึ้นทาให้
อัตราส่วนโครงสร้ างทางการเงินสูงขึ้น ส่งผลให้ ปัจจุ บันบริษัท ข เข้ าใกล้ ระดับการละเมิดเงื่ อนไข
สัญญาของวงเงินสินเชื่ อไม่ด้อยสิทธิทมี่ ีหลักทรัพย์คา้ ประกันที่ มีกบั ธนาคาร ก
IE 10 ธนาคาร ก ประเมินภาพรวมความเสี่ ยงด้ านเครดิตของสินเชื่ อที่ ให้ แก่บริ ษัท ข ณ วันที่ รายงาน
โดยพิ จ ารณาถึงข้ อมู ลสนั บ สนุ นและสมเหตุสมผลทั้งหมดที่ สามารถหาได้ โดยไม่ ใช้ ต้น ทุน หรื อ
3

หลักทรัพย์ค้ำประกันของสินเชื่อมีผลกระทบต่อผลขำดทุนทีจ่ ะรับรูใ้ นกรณีทม่ี กี ำรปฏิบตั ผิ ดิ สัญญำ แต่ไม่มผี ลกระทบต่อควำมเสีย่ งทีจ่ ะ
เกิดกำรปฏิบตั ผิ ดิ สัญญำ ดังนัน้ จึงไม่คำนึงถึงหลักทรัพย์ค้ำประกันเมือ่ พิจำรณำว่ำมีกำรเพิม่ ขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญของควำมเสีย่ งด้ำนเครดิต
นับตัง้ แต่กำรรับรูร้ ำยกำรเมือ่ เริม่ แรกหรือไม่ ตำมข้อกำหนดในย่อหน้ำที่ 5.5.3 ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9

ความพยายามที่ มากเกิน ไปและเกี่ ยวข้ องกับ การประเมิน ระดับ การเพิ่ มขึ้น ของความเสี่ ยงด้ าน
เครดิตนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรก ซึ่ งอาจรวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น
(ก) การคาดการณ์ ของธนาคาร ก ว่าสภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจมหภาคจะดาเนินต่อไปใน
อนาคตอั น ใกล้ ซึ่ งคาดว่ า จะส่ ง ผลกระทบเชิ ง ลบมากยิ่ งขึ้ นต่ อ ความสามารถในการ
ก่อให้ เกิดกระแสเงินสดและลดภาระหนี้ของบริษัท ข
(ข) บริษัท ข เข้ าใกล้ ระดับการละเมิดเงื่ อนไขสัญญามากขึ้น ซึ่ งอาจทาให้ ต้องปรับโครงสร้ าง
หนี้หรือเปลี่ ยนเงื่ อนไขสัญญาใหม่
(ค) ธนาคาร ก ประเมินว่ าราคาซื้อขายหุ้ นกู้ของบริษัท ข ลดลงและส่วนต่างด้ านเครดิตของ
สินเชื่ อใหม่เพิ่ มขึ้น ซึ่ งสะท้ อนถึงความเสี่ ยงด้ านเครดิตที่ เพิ่ มขึ้น และการเปลี่ ยนแปลง
ข้ างต้ นไม่ได้ เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงของสภาวะแวดล้ อมในตลาด (ตัวอย่างเช่น อัตรา
ดอกเบี้ยอ้ างอิงไม่มีการเปลี่ ยนแปลง) อีกทั้งเมื่ อเปรี ยบเทียบบริษัท ข กับธุรกิจประเภท
เดียวกัน พบว่ า การที่ ราคาหุ้ น กู้ ของบริ ษัท ข ลดลงและส่วนต่างด้ านเครดิตของสิน เชื่ อ
เพิ่ มขึ้นอาจเกิดจากปัจจัยเฉพาะของบริษัท
(ง) ธนาคาร ก ได้ ป ระเมิ น การจั ด อั น ดั บ ความเสี่ ยงภายในธนาคารของสิ น เชื่ อนั้ น ใหม่
บนพื้นฐานของข้ อมูลที่ สามารถหาได้ เพื่ อสะท้อนถึงการเพิ่ มขึ้นของความเสี่ ยงด้ านเครดิต
IE 11 ธนาคาร ก พิ จารณาว่าสินเชื่ อมี การเพิ่ มขึ้นอย่างมีนั ยสาคัญของความเสี่ ยงด้ านเครดิตนับตั้งแต่
การรั บ รู้ ร ายการเมื่ อเริ่ มแรก ตามที่ ก าหนดในย่ อ หน้ าที่ 5.5.3 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 ส่งผลให้ ธนาคาร ก รับรู้ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
สาหรับสินเชื่ อไม่ด้อยสิทธิทมีี่ หลักทรัพย์คา้ ประกันที่ ให้ แก่บริษัท ข แม้ ว่าธนาคาร ก จะยังไม่ได้
มีการเปลี่ ยนแปลงการจัดอันดับความเสี่ ยงภายในธนาคารของสินเชื่ อนั้นก็ตาม (การเปลี่ ยนแปลง
หรือไม่เปลี่ ยนแปลงการจัดอันดับความเสี่ ยงเพียงอย่างเดียวไม่ได้ กาหนดว่าความเสี่ ยงด้ านเครดิต
เพิ่ มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่ อเริ่ มแรกหรือไม่ )

