1

พลิกโฉม...การบัญชีสาหรับเครื่องมือทางการเงิน ตอนที่ 1
ศุภมัทนา โสภณรัตนโภคิน
ผู้วิเคราะห์อาวุโส
ฝ่ายนโยบายการกากับสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
หลายท่านคงยังจากันได้ถึงความรุนแรงของผลกระทบจากวิกฤตสินเชื่อซับไพรม์ (subprime mortgage
crisis) หรือ “วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์” เมื่อครั้งปี 2551 ทีส่ ่งผลให้สถาบันการเงินและกิจการขนาดใหญ่หลายแห่ง
ในสหรัฐอเมริกาประสบผลขาดทุนจนล้มละลายและต้องปิดกิจการไปในที่สุด ซึ่งวิกฤติได้ขยายตัวเป็นวงกว้าง
จนกลายเป็นวิกฤตทางการเงิน ของโลก และไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจ ชะลอ
ตัวในขณะนั้นเช่นกัน
วิกฤตทางการเงินในครั้งนั้นส่งผลให้มกี ารทบทวนและปรับปรุงแนวทางการกากับดูแลระบบการเงิน
ในหลายด้าน ให้ครอบคลุมถึงธุรกรรมที่ซับซ้อนและทันต่อพัฒนาการใหม่ ๆ ของสถาบันการเงิน เพื่อลดความ
รุนแรงหรือโอกาสของการเกิดวิกฤตทางการเงินในอนาคต โดยวิธีการบัญชีสาหรับสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น
เงินให้สินเชื่อ และตราสารอนุพันธ์ ตามที่กาหนดในมาตรฐานการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน หรือ
ที่เรียกกันว่า IAS 39 เป็นหนึ่งในประเด็นที่ผู้นากลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G-20 (เช่น สหรัฐอเมริกา
อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น) ได้หยิบยกเสนอให้คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB)
พิจารณาทบทวนและปรับปรุง เนื่องจาก IAS 39 กาหนดให้กิจการกันเงินสารองสาหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
เฉพาะในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว (incurred loss) เท่านั้น ซึง่ นับเป็นจุดอ่อนสาคัญที่อาจทาให้
กันเงินสารองในจานวนทีน่ ้อยและช้าจนเกินไป (too little too late) อีกทั้งการคานวณก็พิจารณาจากข้อมูล
หรือประสบการณ์ในอดีตเพียงอย่างเดียว โดยไม่คานึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (forward-looking information)
จากข้อเสนอดังกล่าว เมื่อเดือน ก.ค. 2557 IASB ได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ที่เรียกกันว่า IFRS 9 เพื่อทดแทน IAS 39 โดยได้ปรับปรุงหลักการ ตลอดจนวิธีการบัญชีสาหรับเครื่องมือ
ทางการเงินให้สะท้อนถึงรูปแบบการดาเนินธุรกิจและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของกิจการมากยิ่งขึ้น
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน (2) การรับรู้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า การกันเงินสารอง และ (3) การบัญชี
ป้องกันความเสี่ยง ซึ่งจะได้กล่าวถึงรายละเอียดของเนื้อหาแต่ละส่วนในครั้งต่อไป
หลักการของ IFRS 9 ที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ คือ การกันเงินสารองเพื่อรองรับผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (expected loss) เพื่อให้สะท้อนความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ตลอดอายุ
ของลูกหนี้ โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งในอดีต และ forward-looking ไปถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
โดยหลายคนอาจมองว่าหลักการใหม่นี้เป็นเรื่องที่ยาก สร้างภาระและต้นทุนมากเกินไป และเงินสารองที่คานวณได้
จะเพียงพอต่อผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจริงหรือ ไม่ ในอีกมุมหนึ่ง อยากให้ลองมองถึงข้อดีว่า
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อย่างน้อยที่สุดก็ช่วยให้กิจการมี cushion รองรับผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้บางส่วน แม้ว่าจะไม่
ทั้งหมดก็ตาม ซึ่งก็นับเป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
หากจะถามว่าใครได้รับผลกระทบจาก IFRS 9 บ้าง ก็คงต้องบอกว่าทุกกิจการที่มีเครื่องมือทางการเงิน
แต่ธุรกิจที่น่าจะกระทบมากก็คงจะหนีไม่พ้นธุรกิจสถาบันการเงินทีม่ ีเครื่องมือทางการเงินเป็นจานวนมาก
ด้วยเหตุนี้ จึงทาให้สถาบันการเงินในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่างเช่นสิงคโปร์
และมาเลเซีย ซึง่ จะนา IFRS 9 มาใช้ในปี 2561 มีการตื่นตัวและเริ่มเตรียมความพร้อมบ้างแล้ว เนื่องจาก
เล็งเห็นว่าอาจต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม IFRS 9 ตั้งแต่ระบบงาน
หน้าบ้าน (front office) ไปจนถึงระบบงานหลังบ้าน (back office) เช่น ระบบ core banking ระบบการ
วิเคราะห์การให้สินเชื่อ ระบบการจัดอันดับเครดิต และระบบบัญชี เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงกัน ตลอดจน
ต้องจัดทาฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่จาเป็นต้องใช้ในการคานวณเงินสารองอีกด้วย เช่น พฤติกรรมการ
จ่ายชาระของลูกหนี้ ข้อมูลราคาของหลักประกัน และข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ
มาถึงตรงนี้หลายคนอาจคิดว่า IFRS 9 มีแต่จะเพิ่มภาระและต้นทุนให้กับสถาบันการเงิน แต่หากลอง
พิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้ว ข้อมูลที่ IFRS 9 กาหนดให้มีนั้นเป็นข้อมูลที่สถาบันการเงินจาเป็นต้องมีในการดาเนินธุรกิจ
ตามปกติอยู่แล้ว ดังนั้น การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีการเชื่อมโยงระหว่างระบบงาน
กันมากขึ้น จะเป็นประโยชน์ทาให้สถาบันการเงินรู้จักลูกค้าของตนเองและมีข้อมูลในการวิเคราะห์สินเชื่อทีด่ ีขึ้น
อีกทั้ง IFRS 9 ยังทาให้ฝ่ายงานภายในสถาบันการเงิน ตั้งแต่ฝ่ายงานบริการลูกค้า ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ตลอดจนฝ่ายการเงินและบัญชี มีการสื่อสารและทางานร่วมกันอย่างสอดคล้องกันทั้งองค์กร
เมื่อหันกลับมามองที่ประเทศไทยของเราบ้าง แม้ว่าปัจจุบันนี้จะยังไม่ได้ใช้ IAS 39 เหมือนกับต่างประเทศ
แต่ก็มีมาตรฐานการบัญชีไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินที่เกี่ยวกับ
เงินลงทุน และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องการกันเงินสารองและการรับรู้ตราสารอนุพันธ์
ซึ่งอ้างอิงหลักการของ IAS 39 โดยส่วนใหญ่แล้ว ดังนั้น การปรับตัวไปสู่ IFRS 9 ของไทยนั้นคงไม่ใช่เรื่องที่
เหลือบ่ากว่าแรง อ่านมาถึงตรงนี้หลายคนคงอยากรู้แล้วว่าสภาวิชาชีพบัญชีของไทยมีแผนจะนา IFRS 9
มาใช้เมื่อไร จึงขอแจ้งให้หายสงสัยตรงนี้ว่า สถาบันการเงินในไทยยังมีเวลาในการเตรียมความพร้อมประมาณ
เกือบ 3 ปี เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีมีแผนจะนา IFRS 9 มาใช้ในไทยในปี 2562
จากประสบการณ์ของสถาบันการเงินในต่างประเทศที่เริ่มเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการนา IFRS 9
มาแล้ว ระยะเวลา 3 ปีก็ไม่ถือว่านานมากนัก เนื่องจากมีหลายระบบงานและฐานข้อมูล รวมถึงนโยบายต่าง ๆ
ที่ต้องจัดทาขึ้นใหม่ ดังนั้น สถาบันการเงินไทยควรเริ่มเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่น ๆ
IFRS 9 ไม่เพียงแต่มีผลกระทบต่อตัวสถาบันการเงินเท่านั้น แต่ถ้าลองคิดกันดูจริง ๆ แล้ว ผูม้ ีส่วนได้เสีย
เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และเจ้าหนี้ ก็ต้องมีความรู้และความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงผลกระทบของ IFRS 9
ที่จะมีต่อฐานะและผลการดาเนินงานของสถาบันการเงิน

3

ในตอนต่อไปเราจะมาเล่าถึงรายละเอียดของวิธีการจัดประเภทและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากปัจจุบันอย่างไร และจะมีผลกระทบอะไรบ้าง รวมทั้งแนวทางในการเตรียม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
---------------บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

พลิกโฉม...การบัญชีสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
ตอนที่ 2 “การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน”
ศุภมัทนา โสภณรัตนโภคิน
ผู้วิเคราะห์อาวุโส
ฝ่ายนโยบายการกากับสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
จากความเดิมตอนที่แล้ว หลายท่านคงพอรู้จัก IFRS 9 กันบ้างแล้วว่า เป็นมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับ
เครื่องมือทางการเงิน ฉบับใหม่ที่ปรับปรุงวิธีการบัญชีสาหรับเครื่องมือทางการเงินให้สะท้อนถึงรูปแบบ
การดาเนินธุรกิจและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของกิจการมากขึ้น รวมทั้งปิดช่องโหว่ของ IAS 39
ทีอ่ าจมีการกันเงินสารองในจานวนน้อยและช้าจนเกินไป โดย IFRS 9 มีข้อกาหนดแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก
คือ (1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน (2) การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของเครื่องมือทางการเงิน หรือการกันเงินสารอง และ (3) การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง ซึ่งการปรับปรุงข้อกาหนด
ดังกล่าวโดยเฉพาะการกันเงินสารอง ส่งผลให้สถาบันการเงินซึ่งมีเงินให้สินเชื่อเป็นสินทรัพย์หลัก ได้รับ
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ และต้องปรับปรุง พัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตาม
IFRS 9 ได้ในปี 2562 ตามกรอบเวลาของสภาวิชาชีพบัญชี
ในครั้งนี้ เรามาทาความเข้าใจข้อกาหนดของ IFRS 9 ในส่วนแรกกันก่อนว่า สถาบันการเงินจะต้อง
จัดประเภทและวัดมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินอย่างไร เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทาความเข้าใจส่วนอื่น ๆ
ต่อไป โดยจะขอเริ่มจากหลักเกณฑ์ที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบันว่ามีความเหมือนหรือต่างจากข้อกาหนดใหม่อย่างไร
จะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหน และสถาบันการเงินควรมีแนวทางในการเตรียมรับมือกับผลกระทบนั้นอย่างไร
กรณีทเี่ ครื่องมือทางการเงินที่สถาบันการเงินถืออยู่เป็นสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น เงินให้สินเชื่อ
เงินลงทุน สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ นั้น มาตรฐานการบัญชีไทยในปัจจุบันมีข้อกาหนดเฉพาะการจัดประเภท
และการวัดมูลค่าเงินลงทุนเท่านั้น โดยให้พิจารณาจัดประเภทจากวัตถุประสงค์การถือครอง ซึง่ แบ่งออกเป็น
4 ประเภท ได้แก่ (1) หลักทรัพย์เพื่อค้า หากถือไว้เพื่อเก็งกาไรในระยะสั้น โดยจะวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมและ
รับรู้ผลกาไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกาไรขาดทุน (2) ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
หากตั้งใจจะถือไว้เพื่อรับดอกเบี้ยและเงินต้นเมื่อครบกาหนด โดยจะวัดด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายและพิจารณา
การด้อยค่า (3) เงินลงทุนทั่วไป หากเป็นการลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้ซื้อขายอยู่ในตลาด โดยจะวัดด้วยราคาทุน
ที่ซื้อมาและพิจารณาการด้อยค่า (4) หลักทรัพย์เผื่อขาย หากถือไว้โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ตาม 3 ข้อ
ดังกล่าวข้างต้น โดยจะวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลกาไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (OCI) ทั้งนี้ สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ เช่น เงินให้สินเชื่อ และสินทรัพย์
ตราสารอนุพันธ์ ที่ไม่มีข้อกาหนดตามมาตรฐานการบัญชีไทย สถาบันการเงินก็อ้างอิงแนวทางการวัดมูลค่า
จาก IAS 39 โดยสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนเงินให้สินเชื่อวัดด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
ซึ่งตัดจาหน่ายและรับรู้รายได้ด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective interest rate: EIR) ซึ่งเป็นการคานวณ
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยให้เท่ากันตลอดอายุสัญญา อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินยังคงรับรู้รายได้ตามอัตราดอกเบี้ย
ในสัญญา สาหรับเงินให้สนิ เชื่อบางประเภท เช่น สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

สาหรับข้อกาหนดใหม่ตาม IFRS 9 นั้น สถาบันการเงินก็จะต้องจัดประเภทและวัดมูลค่าสินทรัพย์
ทางการเงินโดยคานึงถึงรูปแบบการบริหารสินทรัพย์ (business model) และลักษณะของกระแสเงินสด
ที่จะได้รับ (cash flow characteristics) ซึง่ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) หากถือสินทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรับเงินต้นคืนและรับดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินต้นเท่านั้น จะต้องแสดงด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย (2) หากถือ
สินทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับข้อ (1) และอาจขายในอนาคต จะต้องแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
และรับรู้ผลกาไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (OCI) (3) หากถือ
สินทรัพย์โดยไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ (1) หรือ (2) หรือถือไว้เพื่อเก็งกาไรระยะสั้น จะต้องแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมและรับรู้ผลกาไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกาไรขาดทุน
มาถึงตรงนี้ หลายท่านน่าจะประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดในการ
จัดประเภทและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินได้แล้ว แต่จะขอสรุปผลกระทบที่สาคัญ ๆ ออกมา
เป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ผลกระทบที่อาจมีต่อผลการดาเนินงาน นั่นคือ กาไรขาดทุนของสถาบันการเงินอาจจะ
ผันผวนจากการที่สถาบันการเงินต้องแสดงเงินลงทุนทั่วไปด้วยมูลค่ายุติธรรม ซึ่งจากเดิมแสดงด้วยราคาทุน
ที่ซื้อมา เนื่องจากตาม IFRS 9 ไม่มกี ารจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปอีกแล้ว อย่างไรก็ดี ผลกระทบจะมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของพอร์ตเงินลงทุนทั่วไปของแต่ละสถาบันการเงิน และ (2) ผลกระทบที่อาจมีต่อ
ระบบงาน ฐานข้อมูล และนโยบายต่าง ๆ ซึ่งสถาบันการเงินอาจต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาให้รองรับ
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าตาม IFRS 9 เช่น ระบบงาน front office เพื่อรองรับการจัดประเภท
เงินลงทุนให้สะท้อน business model และ cash flow characteristics ระบบที่ใช้ในการคานวณ EIR
สาหรับเงินให้สินเชื่อบางประเภท และฐานข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการชาระหนี้ของลูกหนี้เพื่อใช้ในการ
คานวณ EIR ตลอดจนอาจต้องมีการปรับปรุงนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับข้อกาหนดใหม่อีกด้วย
สาหรับกรณีการจัดประเภทหนี้สินทางการเงินตามข้อกาหนดใหม่นั้น ไม่ได้แตกต่างจากหลักเกณฑ์
ปัจจุบันอย่างมีนัยสาคัญ โดย IFRS 9 กาหนดให้จัดประเภทและแสดงด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย ยกเว้นหนี้สิน
ทางการเงินบางรายการทีว่ ัดหรือเลือกวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลกาไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมในกาไรขาดทุน เช่น หนี้สินตราสารอนุพันธ์ ดังนั้น การจัดประเภทหนี้สินทางการเงินจึงไม่มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อสถาบันการเงิน
หลังจากได้ทราบผลกระทบแล้ว หลายท่านคงมีคาถามในใจว่า แล้วสถาบันการเงินควรเตรียมพร้อม
เพื่อรับมือกับผลกระทบนี้อย่างไร ในครั้งนี้ก็ยังคงขอเน้นย้าเช่นเดียวกับบทความตอนที่แล้วว่า สถาบันการเงินไทย
ควรเริ่มเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่ตอนนี้ และวางแผนการดาเนินงานอย่างรัดกุมเพื่อให้สามารถนา IFRS 9
มาใช้ในปี 2562 ได้อย่างราบรื่น
ในตอนต่อไป เราจะมาเล่าเรื่องที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและเป็นเรื่องทีม่ ีผลกระทบต่อสถาบัน
การเงินอย่างมีนัยสาคัญ นั่นคือ วิธีการคานวณเงินสารองเพื่อรองรับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
(Expected loss) ว่าทาไมถึงมีผลกระทบต่อสถาบันการเงินและมีผลกระทบอย่างไร แล้วสถาบันการเงิน
จะต้องเตรียมปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อให้พร้อมรองรับการคานวณเงินสารอง
ตาม IFRS 9
----------บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

พลิกโฉม...การบัญชีสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
ตอนที่ 3 “การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน” หรือ “การกันเงินสารอง”
วนัสนันทน์ สุขุมาลพันธ์
ผู้วิเคราะห์
ฝ่ายนโยบายการกากับสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
จากบทความตอนที่ผ่านมาคงช่วยตอบคาถามทีว่ ่า “ทาไมถึงต้องมีการพลิกโฉมการบัญชีสาหรับ
เครื่องมือทางการเงิน” แล้ว “รูปโฉมใหม่จะเป็นอย่างไร” และ “เปลี่ยนแปลงจากเดิมแค่ไหน” รวมไปถึง
“ใครได้รับผลกระทบมากที่สุด” ให้หลายท่านคลายสงสัยได้บ้างแล้วว่า การพลิกโฉมครั้งสาคัญสู่ IFRS 9
เพื่อให้วิธีการบัญชีสาหรับเครื่องมือทางการเงินสะท้อนถึงรูปแบบการดาเนินธุรกิจและสอดคล้องกับการบริหาร
ความเสีย่ งของกิจการมากขึ้น โดยครอบคลุมไปถึงธุรกรรมทีซ่ บั ซ้อนและพัฒนาการใหม่ ๆ ซึ่งจะทาให้งบการเงิน
แสดงถึงฐานะและผลการดาเนินงานที่สะท้อนความเป็นจริงทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น
หลักการของ IFRS 9 ที่เรียกได้ว่า “พลิกโฉม” คงเป็นเรื่องใดไปไม่ได้นอกจากเรื่อง “การกันเงินสารอง
เพื่อรองรับความเสียหาย” โดยเปลี่ยนจาก “หลักการ incurred loss” ซึ่งกันเงินสารองรองรับเฉพาะ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว เป็น “หลักการ expected loss” ซึง่ จะกันเงินสารองให้ครอบคลุมถึงความเสียหาย
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย และหากถามว่าใครจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ก็คงหนีไม่พ้นกิจการที่มี
เครื่องมือทางการเงิน เช่น เงินให้สินเชื่อ และเงินลงทุน เป็นจานวนมากอย่างสถาบันการเงิน ซึ่งอาจทาให้
ต้องกันเงินสารองเพิ่มขึ้น
เกริ่นมาขนาดนี้แล้ว แน่นอนว่าในครั้งนี้ เราจะมาพูดกันถึงการพลิกโฉมของหลักการกันเงินสารอง
ว่าเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์ทสี่ ถาบันการเงินใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างไร แล้วสถาบันการเงินจะได้รับผลกระทบ
มากน้อยแค่ไหน และจะต้องเตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมที่จะใช้ IFRS 9 ในปี 62 ได้อย่างราบรื่น
ก่อนอื่นมาเริ่มกันที่หลักเกณฑ์ปัจจุบันที่สถาบันการเงินใช้กันอยู่ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) ข้อกาหนด
เรื่องการด้อยค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานการบัญชีไทย และ (2) หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารอง
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งอ้างอิงหลักการส่วนใหญ่มาจาก IAS 39 โดยให้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
หรือกันเงินสารองรองรับเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วของเงินลงทุนที่ถือไว้เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบกาหนด เงินให้สินเชื่อ และรายการนอกงบดุลเฉพาะของลูกหนี้ที่เป็น NPL โดยพิจารณาจากข้อมูลหรือ
ประสบการณ์ในอดีตและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้น ซึง่ นับเป็นจุดอ่อนสาคัญที่ทาให้กันเงินสารอง
ช้าเกินไป และปริมาณเงินสารองน้อยเกินไปจนไม่เพียงพอรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้
จุดอ่อนสาคัญนี้เองทีน่ ามาซึ่งการพลิกโฉมสู่ IFRS 9 ซึง่ กาหนดให้กิจการกันเงินสารองให้ครอบคลุม
ถึงความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้พิจารณาถึงเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
(forward-looking information) ที่อาจกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้จากข้อมูลหรือ
ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ อัตราการว่างงาน อัตราการขยายตัวของ GDP การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เป็นต้น อีกทั้งยังขยายขอบเขตเครื่องมือทางการเงินที่เข้าข่ายต้องพิจารณา
การด้อยค่าเพื่อกันเงินสารองให้กว้างขึ้น โดยครอบคลุมไปถึงรายการนอกงบดุลของลูกหนี้ที่ไม่เป็น NPL ด้วย

ซึ่งการกันเงินสารองตามหลักการใหม่นี้จะช่วยให้กิจการมีเงินสารองรองรับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้อย่างเพียงพอ และสะท้อนถึงโอกาสที่ลูกหนี้อาจจะผิดนัดชาระหนี้ที่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุหนี้
มาถึงตรงนี้ หลายท่านคงพอประเมินผลกระทบจากหลักการกันเงินสารองตาม IFRS 9 ที่มีต่อ
สถาบันการเงินได้บ้างแล้ว และรู้ว่าสถาบันการเงินควรจะเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้พร้อมรับมือ ซึ่งหลัก ๆ ก็มี
ด้วยกัน 2 ส่วน คือ (1) ผลกระทบในเชิงตัวเลขต่อฐานะและผลการดาเนินงาน และ (2) ผลกระทบ
ด้านระบบงานและฐานข้อมูล
จากหลักการกันเงินสารองตาม IFRS 9 จะเห็นว่าการกันเงินสารองรองรับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคต โดยพิจารณาจากข้อมูลหรือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในลักษณะ forward-looking อาจทาให้
เงินสารองตาม IFRS 9 เพิ่มขึ้น และอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากข้อมูลและปัจจัยที่นามาพิจารณาอาจมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจยืนยันได้จากผลการสารวจในต่างประเทศที่ได้สอบถาม
ข้อมูลจากสถาบันการเงินหลายแห่งทั่วโลกแล้วพบว่า สถาบันการเงินส่วนใหญ่คาดว่าจะต้องกันเงินสารอง
เพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงประมาณไม่เกิน 25% ทั้งนี้ สาหรับสถาบันการเงินไทย ส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์
ประเมิน และสรุปผลกระทบของ IFRS 9 อย่างไรก็ดี ในระยะที่ผ่านมา ธนาคารพาณิชย์ไทยได้มีการทยอยกัน
เงินสารองเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการกันเงินสารองตาม IFRS 9 ในปี 62 ได้
นอกจากผลกระทบในเชิงตัวเลขที่กล่าวข้างต้นแล้ว ผลกระทบที่สาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ
ระบบงานและฐานข้อมูล ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสาคัญทีส่ ถาบันการเงินจะต้องจัดเตรียมเพื่อให้รองรับการคานวณ
เงินสารองตาม IFRS 9 ทั้งระบบการจัดอันดับเครดิต ระบบติดตามและประเมินความเสี่ยงของลูกหนี้ ข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการชาระหนี้ และข้อมูลทางสถิตเิ กี่ยวกับปัจจัยเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่จะต้องนามาใช้ในการ
ประเมินความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงข้อมูลราคาหลักประกัน ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ระบบงานและ
ฐานข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม สถาบันการเงินยังมีภาระต้องจัดทานโยบายหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นต่าง
ๆ ที่ IFRS 9 ให้กิจการสามารถใช้ดุลยพินิจในการตีความหรือตัดสินใจได้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติทเี่ หมือนกันทั่ว
ทั้งองค์กร เช่น ปัจจัยและระดับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ใช้ประเมินความเสี่ยงของลูกหนี้ แม้ว่าการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลจะสร้างภาระและต้นทุนให้แก่สถาบันการเงินค่อนข้างมาก แต่
หากมองในอีกด้านหนึ่ง ระบบงานและฐานข้อมูล ดังกล่าวเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สถาบันการเงินจาเป็นต้อง
มีในการดาเนินธุรกิจ อีกทั้งการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีการเชื่อมโยงระหว่าง
ระบบงานมากขึ้น จะเป็นประโยชน์ให้สถาบันการเงินมีข้อมูลในการติดตามและวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
ลูกหนี้ได้ดียิ่งขึ้น
จากผลกระทบข้างต้นจะเห็นว่า การเตรียมความพร้อมเพื่อให้ใช้ IFRS 9 ได้ทันภายในปี 62 นั้น
ถือเป็นแผนการดาเนินงานใหญ่แผนหนึ่งที่ สถาบันการเงินไทยต้องทุ่มเททรัพยากรจานวนมากทั้งเวลา
บุคลากร และงบประมาณ ดังนั้นจึงควรวางแผนและดาเนินการอย่างรอบคอบและรัดกุมที่สุด
ในตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของบทความเรื่องนี้ เราจะมาพูดถึงการบัญชีป้องกันความเสี่ยงว่า
มีการปรับปรุงหลักการให้สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของกิจการมากขึ้นอย่างไร สถาบันการเงินไทย
จะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหน และต้องปรับตัวอย่างไร รวมทั้งจะสรุปผลกระทบที่สาคัญและแนวทาง
ที่สถาบันการเงินไทยจะต้องเตรียมรับมือ IFRS 9 ให้ทันใช้ในปี 62 ต่อไป
-----------------------------------บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

พลิกโฉม...การบัญชีสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
ตอนที่ 4 “การบัญชีป้องกันความเสี่ยง”
วนัสนันทน์ สุขุมาลพันธ์
ผู้วิเคราะห์
ฝ่ายนโยบายการกากับสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
บทความ “พลิกโฉม...การบัญชีสาหรับเครื่องมือทางการเงิน ” ได้ดาเนินมาถึงตอนสุดท้ายแล้ว หวังว่า
ถึงผู้อ่านคงพอเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และหลักการของ IFRS 9 ได้ไม่มากก็น้อยว่า นักบัญชีพยายามจะปรับ
หลักการบัญชีไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจ และทาให้งบการเงินสามารถสะท้อนฐานะและผลการ
ดาเนินงานที่แท้จริงได้ดีขึ้น
ตอนที่ผ่านมาได้ลงรายละเอียดของหลักการที่มีการพลิกโฉมไปพอสมควรแล้ว ทั้งการจัดประเภท การ
วัดมูลค่า และการกันเงินสารอง ซึ่งน่าจะเป็นการพลิกโฉมที่มีผลกระทบต่อธุรกิจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะธุรกิจ
สถาบันการเงิน ครั้งนี้ เราจะพูดถึง “การบัญชีป้องกันความเสี่ยง” แม้ว่าเรื่องนี้จะไม่พลิกโฉม แต่ก็มีการปรับ
รูปโฉมให้สอดรับกับการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจมากขึ้น กอปรกับเรื่องนี้เป็นเพียงทางเลือกที่กิจการจะนาไปใช้
หรือไม่ก็ได้ จึงอาจไม่กระทบต่อธุรกิจมากนักเมื่อเทียบกับสองเรื่องแรก
ก่อนอื่นเรามาทาความเข้าใจกันก่อนว่า ทาไมต้องมีการบัญชีการป้องกันความเสี่ยง ในการดาเนินธุรกิจไม่
ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่ ก็ล้วนต้องเผชิญความเสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอาจทาให้กิจการประสบผล
ขาดทุนได้ กิจการจึงต้องปกป้องตัวเอง โดยอาจซื้อตราสารอนุพันธ์มาปิดความเสี่ยง ซึ่งหากใช้วิธีบันทึกบัญชีทั่วไป
กาไรขาดทุนในงบการเงินก็อาจยังผันผวน ทั้งที่ได้ปิดความเสี่ยงแล้ว เนื่องจากกาไรขาดทุนที่เกิดจากตราสารที่ใช้ปิด
ความเสี่ยงกับรายการที่ต้องการปิดความเสี่ยงอาจไม่สามารถหักกลบในรอบบัญชีเดียวกันได้ ดังนั้นจึงต้อง
กาหนดวิธีการบัญชีเฉพาะ เพื่อให้กิจการสามารถสะท้อนผลของการบริหารความเสี่ยงในงบการเงินได้อย่าง
เหมาะสมยิ่งขึ้น
ในปัจจุบันที่ไทยยังไม่ได้ใช้ IAS 39 และไม่มีมาตรฐานการบัญชีไทยสาหรับเรื่องนี้ หลายท่านคงอยาก
ทราบว่า กิจการบันทึกบัญชีการป้องกันความเสี่ยงกันอย่างไร ด้วยเหตุที่ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีนี้เอง ทา
ให้วิธีปฏิบัติของแต่ละกิจการแตกต่างกันไป โดยกิจการที่มีบริษัทแม่อยู่ในต่างประเทศก็อาจใช้ IAS 39
เช่นเดียวกับบริษัทแม่ เพื่อลดภาระในการจัดทางบการเงินสองชุด แต่สาหรับกิจการเชื้อสายไทย บางแห่งก็ใช้ IAS
39 หรือบางแห่งก็ใช้วิธีเกณฑ์คงค้าง (accrual basis) สาหรับการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ซึ่งการ
ใช้วิธีการบัญชีที่แตกต่างกันก็มีผลต่อระดับผลกระทบที่จะต้องเผชิญเมื่อใช้ IFRS 9 ซึ่งจะได้กล่าวเป็นลาดับ
ต่อไป
เกริ่นมาพอสมควรแล้ว คราวนี้เรามาดูกันว่าการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตาม IFRS 9 มีการปรับโฉมจาก
IAS 39 มากน้อยแค่ไหน และจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง ที่พูดว่า “ปรับโฉม” ก็เพราะ IFRS 9 ไม่ได้ปรับปรุง
1/3

หลักการที่สาคัญ ๆ จาก IAS 39 แต่เพียงปรับหลักการให้เข้ากับวิธีการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น เช่น สามารถใช้
การบัญชีป้องกันความเสี่ยงได้ แม้ว่าจะป้องกันความเสี่ยงเพียงสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่ง ซึ่งเดิมจะเลือกใช้ได้เมื่อ
ป้องกันความเสี่ยงทั้งจานวนเท่านั้น อีกทั้งยังปรับวิธีการประเมินความมีประสิทธิผลของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์การบริหารความเสี่ยงของกิจการมากขึ้น โดยให้กาหนดอัตราส่วนของความ
มีประสิทธิผลของกิจการเอง ไม่ต้องมายึดอัตราส่วนตายตัว ที่ 80%-125% แบบเดิม ดังนั้น การปรับโฉมครั้งนี้
จึงแทบไม่มีผลกระทบในด้านลบ มีแต่จะช่วยให้กิจการสามารถสะท้อนผลของการบริหารความเสี่ยงในงบ
การเงินได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
สาหรับเงื่อนไขของการใช้และวิธีการบัญชีป้องกันความเสี่ยงก็คงเดิม โดยกิจการยังคงมีภาระ
ในการจัดทาเอกสารระบุกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง รายการที่ถูกป้องกันความเสี่ยง
(hedged item) ซึ่งอาจเป็นสินทรัพย์ หนี้สิน สัญญาผูกมัด รายการที่คาดการณ์ไว้ และเครื่องมือที่ใช้
ป้องกันความเสี่ยง (hedging instrument) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตราสารอนุพันธ์ ส่วนวิธีการบัญชีก็แบ่งตาม
ประเภทของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงดังนี้ (1) การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม (fair value
hedge) (เช่น การทา interest rate swap (IRS) แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นลอยตัว เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม (mark-to-market: MTM) ของเงินลงทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่) ให้
รับรู้ผลกาไรขาดทุนจากการ MTM ของ hedged item และ hedging instrument ไปหักกลบกันในกาไร
ขาดทุน (2) การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (cash flow hedge) (เช่น การทา IRS แลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นคงที่ เพื่อป้องกันความผันผวนของกระแสเงินสดของดอกเบี้ย) ให้รับรู้ผลกาไรขาดทุน
จากการ MTM ของ hedging instrument พักไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (OCI) แล้วค่อยนาไปหักกลบกัน
ในกาไรขาดทุนเมื่อ hedged item กระทบกับกาไรขาดทุน (3) การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในการ
ดาเนินงานต่างประเทศ (hedge of net investment in a foreign operation) ใช้วิธกี ารบัญชีเช่นเดียวกับ
กับ cash flow hedge
สาหรับกิจการที่ปัจจุบันใช้วิธีเกณฑ์คงค้าง อาจได้รับผลกระทบมากกว่ากรณีที่ใช้ IAS 39 เนื่องจาก
ปัจจุบันกิจการรับรูเ้ พียงดอกเบีย้ ค้างรับ/ค้างจ่ายเท่านั้น และไม่เคยวัดมูลค่ายุติธรรมของ hedging instrument
และรับรู้ในงบการเงิน หากกิจการตัดสินใจเลือกใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง ก็อาจต้องมีภาระที่จะต้องจัดทา
เอกสารตามที่กล่าวข้างต้น อีกทั้งยังต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของ hedging instrument และรับรู้ในงบการเงิน
ซึ่งอาจทาให้ฐานะของสินทรัพย์/หนี้สินเพิ่มขึ้น แต่ประโยชน์ก็คือ ช่วยให้สามารถแสดงผลของการป้องกันความ
เสี่ยงในงบการเงินได้อย่างเหมาะสม
อย่างไรก็ดี การบัญชีป้องกันความเสี่ยงข้างต้นอาจยังไม่ตอบโจทย์การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินที่มี
การบริหารแบบกลุ่มซึ่งฐานะความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (dynamic portfolio hedge) IASB จึงอยู่
ระหว่างพิจารณากาหนดวิธีการบัญชีสาหรับการบริหารความเสี่ยงแบบนี้ โดยคาดว่าจะออกเกณฑ์ในช่วงต้นปี
62 ก็ต้องรอติดตามต่อไป
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ขณะนี้เรามีเวลาเหลืออยู่ประมาณ 2 ปีเต็ม ก่อนที่จะเริ่มใช้ IFRS 9 ในปี 62 หากลองประเมินคร่าว ๆ ว่า
สถาบันการเงินผู้ซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุด มีความพร้อมที่จะใช้มากน้อยเพียงใด ก็น่าจะหายห่วงได้ เพราะ
สถาบันการเงินค่อนข้างตื่นตัว ส่วนใหญ่ก็มีการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลกระทบ และเริ่มปรับปรุงระบบงาน
และฐานข้อมูลกันไปบ้างแล้วตามแผนการดาเนินงานที่วางไว้ และสาหรับคนที่รอร่างมาตรฐานฯ ฉบับ
ภาษาไทย สภาวิชาชีพบัญชีจะคลอดมาให้เห็นกันในปลายเดือนนี้แน่นอน พร้อมทั้งจัดสัมมนาพิจารณ์รับฟัง
ความเห็นต่อร่างฯ จากผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย สุดท้ายนี้ หวังว่าผู้อ่านที่ติดตามกันมาจะได้ประโยชน์จากบทความนี้
บ้างไม่มากก็น้อย
------------------------------------บทความนีเ้ ป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล จึงไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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