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การตัดรายการออกจากบัญชี 

 การตัดรายการออกจากบัญชี ระบุว่า: 
 การโอนสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนีสิ้นทางการเงินทีไ่ด้เคย
บันทกึในบัญชีออกจากงบแสดงฐานะการเงินของกจิการ 

 ตรงข้ามกบัการรับรู้ 
 รายการส่วนใหญ่มีประเด็นทีเ่หมาะสมส าหรับการตดัรายการออก
จากบัญชีชัดเจน  

 แต่บางรายการยงัไม่ชัดเจน 
 ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทีม่ีนัยส าคญั
ทั้งหมดถูกโอน ณ จุดขาย 
 



4 

ภาพรวมการตัดรายการออกจากบัญชี 
สถานการณ์ (situation) การปฏิบัติทางบัญชี 

(Accounting treatment) 

ความเส่ียงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคญั
ทั้งหมดได้มีการโอนไป 

ตัดรายการสินทรัพย์เก่า 

ความเส่ียงทีย่งัคงอยู่และ
ทีโ่อนไปมีนัยส าคญัทั้งคู่ 

การควบคุม 
ถูกโอนไป 

ยงัคงมีการควบคุม การพจิารณาความเกีย่วข้อง
ต่อเน่ือง 

ยงัคงความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจ้าของทีม่ีนัยส าคญัทั้งหมด 

รับรู้สินทรัพย์เก่าต่อไป 
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(1) 

(2) 

(3) Derecognise 

(4) 

(5) No derecognition 

(6) Derecognise 

(7) 

(8) Derecognise 

No derecognition 

Continuing involvement 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

Y 

N 

N 

N 

N 

N 
N 

แผนภูมิการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน 
1) Consolidate all 

subsidiaries 

2) All or part of an asset? 

3) Has right to cash 
expired? 

4) Transfer of right to 
collect cash? 

5) Pass-through 
conditions met? 

6) Substantially all 
risks/rewards 
transferred? 

7) Substantially all 
risks/rewards 
retained? 

8) Control retained? 
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ข ัน้ตอนที ่1 - รวมทกุบรษิทัยอ่ย 

 รวมทกุบรษิทัยอ่ย (รวมท ัง้กจิการเฉพาะกจิ (SPEs)) 
 รวมกจิการและกจิการเฉพาะกจิ(SPE) หากอยูใ่นการควบคมุ 

 ตวัอยา่งการควบคมุ SPE:  
 กจิกรรม SPE ทีด่ าเนนิการเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคท์าง
ธรุกจิเฉพาะทีจ่ าเป็นตอ่กจิการทีส่รา้ง SPE 

 กจิการทีส่รา้ง SPE มอี านาจการตดัสนิใจ(แมว้า่ SPE ด าเนนิการ

แบบ auto pilot 

 สทิธใินการไดร้บัผลประโยชนจ์ากการด าเนนิงานสว่นใหญข่อง SPE 

 สว่นใหญข่องความเสีย่งทีเ่หลอือยูห่รอืความเสีย่งในลกัษณะการ

เป็นเจา้ของกจิการ 
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ข ัน้ตอนที ่ 2 – ท ัง้หมดหรอืบางสว่น? 

 ประเมนิตามหลกัการในแผนภูมสิ าหรบับางสว่นหรอื
ท ัง้หมดของสนิทรพัย(์หรอืบางส่วนของกลุ่มของ
สนิทรพัยท์างการเงนิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั)  
 

 ใชส้ าหรบัสนิทรพัยเ์ดมิท ัง้หมดทีเ่ขา้เง ือ่นไขการ
โอน ยกเวน้ทีเ่ป็นการโอนเกีย่วกบั 

 กระแสเงนิสดทีร่ะบไุดแ้นน่อน 

 สดัสว่นในกระแสเงนิสดทีเ่ทา่กนั  
(สดัสว่นของกระแสเงนิสดจากเงนิตน้และกระแสเงนิสด
จากดอกเบีย้ท ัง้หมด) 

 สดัสว่นของกระแสเงนิสดท ัง้หมดทีร่ะบไุดแ้นน่อน 
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ข ัน้ตอนที ่3 –   สทิธทิ ีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสด 

   หมดไป 

 สทิธติามสญัญาทีจ่ะไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์

ไดห้มดไปหรอืไม?่ 

 

   ถา้หมด – ตดัรายการสนิทรพัยอ์อกจากบญัช ี

 ตวัอยา่งเชน่  Option หมดอาย ุ

  ถา้ไมห่มด ขา้มไปข ัน้ตอนที ่4 
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ข ัน้ตอนที ่4–โอนสทิธใินการรบักระแสเงนิสด 

  

 กจิการไดโ้อนสทิธติามสญัญาในการรบักระแสเงนิสดจาก
สนิทรพัยท์างการเงนิน ัน้หรอืไม ่? 

 

 ถา้ใช ่– ไปข ัน้ตอนที ่6 

 ตวัอยา่งเชน่  การขายสนิทรพัย ์  

 

  ถา้ไมใ่ช ่- ไปข ัน้ตอนที ่5 

 ตวัอยา่งเชน่  การแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์
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ข ัน้ตอนที ่5 - Pass-through? 

 กจิการมภีาระผกูพนัตามสญัญาทีจ่ะจา่ยกระแสเงนิสดจาก
สนิทรพัยต์ามขอ้ก าหนด 3 ขอ้นี ้หรอืไม?่ 

 ไมม่ภีาระผกูพนัทีจ่ะตอ้งจา่ยเงนิใหก้บัผูร้บัคนสดุทา้ยนอกจาก
จ านวนเงนิเทา่ทีเ่ก็บไดจ้ากสนิทรพัยเ์ดมิน ัน้  

 ไมส่ามารถขายสนิทรพัยเ์ดมิหรอืวางสนิทรพัยเ์ดมิเป็นหลกัประกนั  

 ตอ้งสง่มอบกระแสเงนิสดท ัง้หมดโดยไมล่า่ชา้  

 

 ถา้ใช ่– ไปข ัน้ตอนที ่6 

 Example: Non-recourse sale. 

 ถา้ไมใ่ช ่- ยงัคงรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยต์อ่ไป 
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ข ัน้ตอนที ่6 –    ความเสีย่ง/ผลตอบแทน 
    ไดโ้อนไปแลว้หรอืไม?่ 

 กจิการไดโ้อนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของทีม่สีาระส าคญัท ัง้หมดหรอืไม?่  
 
 ถา้โอน – ตดัรายการสนิทรพัยอ์อกจากบญัช ี
  ถา้ไมโ่อน – ไปข ัน้ตอนที ่7 
 

 ตวัอยา่ง 
 การขายสนิทรพัยท์างการเงนิโดยไมม่เีง ือ่นไข 
 การขายสนิทรพัยท์างการเงนิพรอ้มกบัสทิธใินการซือ้คนืทีม่ลูคา่
ยตุธิรรม 

 สทิธใินการปฏเิสธคร ัง้แรกดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 
 การขายสนิทรพัยท์างการเงนิพรอ้มกบัสทิธทิ ีจ่ะซือ้หรอืจะขายซึง่มี
ฐานะขาดทนุอยา่งมาก มคีวามเป็นไปไดย้ากทีจ่ะใชส้ทิธิ ์



12 

ข ัน้ตอนที ่7 – ยงัคงมคีวามเสีย่ง/
ผลตอบแทน? 

 กจิการยงัคงความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของทีม่สีาระส าคญัท ัง้หมดหรอืไม?่ 

 ถา้ม ี– ยงัคงรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยต์อ่ไป 

  ถา้ไมม่ ี– ไปข ัน้ตอนที ่8 

 

 ตวัอยา่ง : 

 รายการขายและซือ้กลบัคนื  

 สญัญาการใหย้มืหลกัทรพัย ์

 การขายสนิทรพัยท์างการเงนิพรอ้มกบัธรุกรรมการแลกเปลีย่น
ผลตอบแทนรวม  

 การขายลกูหนีร้ะยะส ัน้ซึง่กจิการประกนัการชดเชยใหก้บัผูร้บัโอนใน
กรณีทีอ่าจมขีาดทนุจากการใหส้นิเชือ่เกดิขึน้ 
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การประเมนิความเสีย่งและผลตอบแทน 

 การโอนความเสีย่งและผลตอบแทน จะมกีารประเมนิโดย
การเปรยีบเทยีบความเสีย่งของกจิการท ัง้กอ่นและหลงั
การโอน ดว้ยการผนัแปรของจ านวนและช่วงเวลาของ
กระแสเงนิสดสุทธขิองสนิทรพัยท์ ี่โอน (บนหลกัการ
พืน้ฐานของมลูคา่ปจัจบุนั) 

 

 บ่อยคร ัง้ทีร่ายการทีเ่กดิขึน้จะมคีวามชดัเจนและไม่มี
ความจ าเป็นทีต่อ้งท าการค านวณแต่อย่างใด ในบาง
กรณีจะมคีวามจ าเป็นทีจ่ะค านวณและเปรยีบเทยีบ 



14 

ข ัน้ตอนที ่8 – ยงัคงมกีารควบคมุ ? 

 ถา้กจิการไมไ่ดโ้อนหรอืไมไ่ดค้งความเสีย่งและผลตอบแทน
ของเจา้ของทีม่นียัส าคญัท ัง้หมดตอ้งพจิารณาวา่กจิการ
ยงัคงมอี านาจควบคมุ 

 

 กจิการยงัคงอ านาจควบคมุในสนิทรพัยห์รอืไม?่ 

 ถา้ใช ่–ยงัคงรบัรูส้นิทรพัยต์อ่ไปตราบเทา่ทีก่จิการยงัมคีวาม
เกีย่วขอ้งตอ่เนือ่ง 

  ถา้ไมใ่ช ่– ตดัรายการออกจากบญัช ี
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ข ัน้ตอนที ่ 8 (ตอ่) 

 การควบคมุ หมายถงึ 

 สามารถใชส้ทิธใินการขายสนิทรพัย ์ใหก้บับุคคลทีส่ามไดโ้ดย
ฝ่ายเดยีวและโดยไมม่กี าหนดขอ้จ ากดั 

 ความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทีม่ ี
นยัส าคญัท ัง้หมด มกีารโอนไป หมายถงึ  

 ผูโ้อนไมส่ามารถถกูบงัคบัเพือ่ใหซ้ือ้กลบัคนื 

 ถา้ผูร้บัโอนถูกก าหนดใหค้นืสนิทรพัยแ์ก่ผูโ้อนโดยสนิทรพัย์
แบบเดยีวกนัมกีารซือ้ขายในตลาด การตดัรายการสนิทรพัย์
อาจเกดิขึน้ได ้
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ความเกีย่วขอ้งตอ่เนือ่ง  
(Continuing involvement ) 

 ถา้กจิการยงัคงมกีารควบคุม กจิการตอ้งบนัทกึ
รายการสนิทรพัยท์างการเงนิน ัน้ตอ่ไปตามขอบเขต
ของความเกีย่วขอ้งตอ่เนือ่งในสนิทรพัยท์างการเงนิ 

 จ านวนทีค่ า้ประกนั และมลูคา่ตามบญัชทีีต่ า่กวา่ 
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การตดัรายการสนิทรพัยอ์อกจากบญัช ี

 ถา้ไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขการตดัรายการออกจากบญัช ี

 รบัรูร้ายการสนิทรพัยท์างการเงนิน ัน้ตอ่ไป (หรอืบางกลุม่) 

 รบัรูห้นีส้นิทางการเงนิส าหรบัส ิง่ตอบแทนทีไ่ดร้บั.  

 ในรอบระยะเวลาบญัชถีดัไปกจิการตอ้งรบัรูร้ายไดท้ีเ่กดิขึน้จาก
สนิทรพัยท์ีโ่อน และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากหนีส้นิทางการเงนิ 

 ถ้าส ินทรพัย์ที่โอนยงัคงถูกรบัรู ้ต่อไป ส ินทรพัย์และหนี้ส ินที่
เกีย่วขอ้งไมส่ามารถน ามาหกักลบลบกนั 
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 ถา้ผูโ้อนใหห้ลกัประกนัทีไ่มใ่ชเ่งนิสด (เชน่ ตราสารหนีห้รอื
ตราสารทนุ) ใหก้บัผูโ้อน 

 ตอ้งบนัทกึหลกัประกนัเป็นสนิทรพัย ์แยกต่างหากจาก
สนิทรพัยอ์ ืน่ 

 ผูร้บัโอนไมต่อ้งรบัรูห้ลกัประกนัเป็นสนิทรพัย ์

 ถา้ผูร้บัโอนขายหลกัประกนั  ผูร้บัโอนตอ้งรบัรูห้นีส้นิจาก
ภาระผกูพนัทีต่อ้งสง่คนืหลกัประกนั 

 ถ้าผู ้โอนไม่ปฏบิตัติามสญัญา ผู ้โอนต้องตดัรายการ
หลกัประกนัน ัน้ออกจากบญัชี และผู ้รบัโอนต้องรบัรู ้
รายการหลกัประกนัเป็นสนิทรพัย ์

การตดัรายการสนิทรพัยอ์อกจากบญัช ี
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การตดัรายการหนีส้นิทางการเงนิ 

 ตอ้งตัดรายการหนี้ส ินทางการเงินเมื่อหนี้สนิทางการเงินนั้น
สิน้สดุลง เมือ่ภาระผูกพันทีร่ะบใุนสัญญาไดส้ิน้สดุ ยกเลกิ หรอื
ครบก าหนด 

 หนีส้นิสิน้สดุลงเกดิจาก: 

 ลกูหนีจ้า่ยช าระหนีส้นิคนืแกเ่จา้หนี ้ หรอื 

 ลกูหนีห้ลดุพน้จากความรับผดิชอบตามกฎหมายส าหรับ
หนีส้นินัน้ 
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Example 
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Determining the part of a financial asset subject to transfer 

Entity X, the transferor, transfers the right to the first CU90 of cash flows that are 

derived from a debt instrument, the fair value of the asset is CU100 on the date of 

transfer. 

 

The transferor cannot apply the derecognition model to part of the asset because 

the transferor has neither transferred specifically identifiable cash flows nor a 

fully proportionate share of all or part of the cash flows, The transferor would 

apply the derecognition model  to the asset in its entirety. The transferor 

effectively agrees to absorb the first CU 10 of losses from the transferred asset. 

 

It should be noted, however, that if the transferor had transferred a 90 per cent pro 

rata share of all cash flows from the asset, then the derecognition model could be 

applied to the part of the asset that has been transferred, i.e. 90 per cent. in that 

case, the transferor and the transferee would have agreed to participate in a fully 

proportionate share of losses. 
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Pass-through arrangements with credit enhancement 

Entity B enter into an arrangement with Entity C under which where Entity C pays Entity 

B CU0.9 million in return for receiving cash flows on CU1.0 million of assets when 

expected losses on the assets are 10 per cent of all cash flows (interest and principal).  

Entity B retains the contractual rights to receive the cash flows from the assets but 

assumes an obligation to pay cash flows from the asset to Entity C. The maximum cash 

flows that Entity C can receive under the arrangement are interest and principal on a 

notional of CU0.9 million. If actual credit losses are lower than expected( (say, only 5 per 

cent), Entity B will pay Entity C interest and principal on CU0.9 million and retain 

interest and principal on CU0.05 million. 

 

Entity B will apply the derecognition model to the full CU1.0 million of assets. Entity B 

will pass the pass-through tests, assuming all other conditions are met, because Entity B 

will pass interest and principal on a notional up to CU0.9 million of the cash flows to 

Entity C. 

 

However, if the form of the transaction were different, in that Entity C pays Entity B 

CU1.0 million for the assets and purchases a financial guarantee contract from Entity B 

for CU0.1 million, then the pass-through tests would not be met because Entity B will 

pay the eventual recipient, Entity C, even when it does not collect the equivalent amount 

from the original assets. 
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Interaction of pass-though tests and risk and reward tests 

Entity A originate a portfolio of five-year interest-bearing loans of CU10,000, 

Entity A enters into an agreement with Entity C whereby, in exchange for a cash 

payment of CU9,000. Entity A agrees to pay to Entity C the first CU9,000 (plus 

interest) of cash collected from the loan portfolio. Entity A retains rights to the last 

CU1,000 (plus interest), i.e. it retains a subordinated residual interest. If Entity A 

collects, say, only CU8,000 of its loans of CU10,000 because some debtors 

default, Entity A would pass on the Entity C all of the CU8,000 collected and 

Entity A keeps nothing. If Entity A collects CU9,500, it passes CU9,000 to Entity 

C and retains CU500. Expected losses are CU500. 

 

Even though all cash flows that derive from the portfolio of assets are passed onto 

Entity C up to a maximum of CU9,000, Entity A has not transferred substantially 

all risk and rewards of ownership because of the subordinated retained interest. 

The residual interest absorbs the likely variability in net cash flows, i.e. the 

expected losses. 
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Determining the extent of risk and reward transferred 

Entity A has a portfolio of  similar prepayable fixed rate  loans with a remaining 

maturity of two years, a coupon and effective interest rate of 10%. The principal and 

amortised cost is  CU10,000.  

On 1/1/X0 Entity A transfers the loans for cash consideration of CU9.115 to Entity 

B, an entity not consolidated in Entity A’s consolidated financial statement.  In order 

to acquire the loans, Entity B issues a senior note, linked to the performance of the 

transferred assets, to third parties where the holders of the notes obtain the right to 

CU9,000 of any collections of principal plus interest thereon at 9.5 per cent. Entity A 

agrees to retain rights to CU 1,000 of any collections of principal plus interest 

thereon at 10 per cent, plus the excess spread of 0.5 per cent on the remaining 

CU9,000 of principal. Collections from prepayments are allocated between the 

transferor and the transferee proportionately in the ratio of 1:9, but any defaults are 

deducted from Entity A’s retained interest of CU1,000 until that interest is exhausted. 

Entity A’s retained interest is therefore subordinate to the senior notes because it 

suffers the loss of any defaults on the transferred assets prior to the holders of the 

senior notes. 

 

Interest is due on the transferred assets annually on the anniversary of the dated of 

transfer. 
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Determining the extent of risk and reward transferred 

In order to determine the extent to which Entity A has retained the risk and rewards of the 

transferred assets, Entity A considers a number of scenarios where amounts and timings of 

cash flows on the transferred assets vary and assigns a probability for each scenario 

occurring in the future. For illustration purposed, only four scenarios are included below 

although, in practice, a larger number of scenarios is likely to be required. A risk-free rate 

of 8.5% is used to determine net present values. All amounts are denominated in CU. 

Scenario Total Senior note 
holders 

Retained by 
Entity A 

1.All loans prepay 
immediately with no 
default.  

   Probability is 20% 

1/1/X0- 
Undiscounted 

10,000 9,000 1,000 

Total net  
present value 

10,000 9,000 1,000 

2. All loans prepay in 
one year with no 
defaults. 

   Probability is 20% 

 

1/1/X0- 
Undiscounted 
 
1/1/X1 
Undiscounted 

 

- 
 
 
11,000 

- 
 
 
9,855(9.5% 
x9,000)+ 
9,000 

- 
 
 
1,145(0.5% 
x9,000)+(10%x
1,000)+ 1,000 

Total net 
present value 

10,138 9,083 1,055 
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Scenario Total Senior note 
holders 

Retained by 
Entity A 

3.All loans run to 
their contractual 
maturity of 1/1/X2 
with no defaults. 

   Probability is 30% 

1/1/X0- 
Undiscounted 
 
1/1/X1- 
Undiscounted 
 
1/1/X2- 
Undiscounted 

- 
 
 
1,000 
 
 
11,000 

 

- 
 
 
855(9.5% 
x9,000) 
 
9,855 

- 
 
 
145(0.5% 
x9,000)+(10% 
x1,000) 
1,145 

Total net  
present value 

10,265 9,159 1,106 

4. All loans defaults 
at 1/1/X1 and due 
to immediate 
foreclosure and sale 
of the collateral, a 
total of CU10,741 is 
recovered. 

   Probability is 20% 

 

1/1/X0- 
Undiscounted 
 
1/1/X1 
Undiscounted 

 

- 
 
 
10,741 

- 
 
 
9,855 

- 
 
 
886 Proceeds 
from sale of 
collateral less 
amount paid to 
senior note 
holders 

Total net 
present value 

9,900 9,083 817 

The net present values for each scenario are multiplied by the probability of each scenario to 

determine a probability weighted present value. The variance before and after the transfer is 

determined using the profitability weighted present values. 
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Transferor X transfers an asset to Transferee Y.  The carrying amount at the date of 

transfer is CU 100, which is also the asset’s fair value at that date.  Transferee Y pays CU 

105.  Transferor X provides a guarantee to Transferee Y to pay for the first default losses 

up to a value of CU 8.  The fair value of the guarantee at the date of transfer is CU 5.  

Expected future losses on the portfolio are CU 12, Transferor X considers that 

substantially all the risks and rewards of ownership have neither been transferred, nor 

retained.  Transferee Y does not have the practical ability to sell the assets, ie. Transferor 

X controls the asset. 

 

 

Transferor X determines its continuing involvement as the extent to which it continues to 

be exposed to the changes in the value of the transferred asset, ie. The lower of: 

   (i)  The carrying amount of the asset (CU100); and  

(ii) The maximum amount of the consideration received in the      

       transfer that Transferor X could be required to repay (‘the guarantee amount’) (CU8). 

 
 

Continuing involvement : guarantee over first 
default losses 
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Transferor X recognize its continuing involvement at CU8, and derecognizes the part of 

the asset transferred, i.e. CU92. The associated liability  initial fair initially measured at 

CU13, being the guarantee amount (CU8) plus the  fair value of the guarantee (CU5). 

Subsequently, the fair value of  the guarantee is recognized in profit or loss on a time 

proportion  basis. 

The following entries would be recorded at the date of transfer. 

Dr    Cash 105 

Cr Financial asset 92 

Cr Financial liability 

 

13 

To record the transfer of the asset and recognition of the liability associated with the 

guarantee. 

 

If, at the end of the guarantee period, no amount have been paid under the guarantee, the 

following entries will be recorded. 
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Dr  Financial liability 8* 

Cr Financial asset 8 

To derecognise the continuing involvement in the asset and the liability 

associated with the guarantee. 

If, at the end of the guarantee period ,the full amount of the guarantee is 

claimed by Transferee Y, the following entries will be recorded. 

Dr  Financial liability 8 

Cr Cash 8 

Dr Profit or loss 8* 

Cr Financial asset 8 

To record the settlement of the liability associated with the guarantee and 

derecognition of continuing involvement in the asset. 

 

 

* The fair value of the guarantee of CU5 will have been fully amortised by the 

end of the guarantee period  
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การแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัย ์คอื? 
(Securitization) 

 Securitization is :-  

 The process used to transform generally illiquid assets 
into more liquid securities, which are then sold to 
investors. 

 The Cash flows generated from the underlying assets 
are used to pay principal and interest on the securities 
as well as transaction expenses.  The securities are 
“backed” or “supported” by the assets. 

 Types of assets securitized in Asia; Mortgage loans, 
Trade receivables, hire purchase receivables, credit card 
receivables, bond portfolios. 

 Typical securitization are structured such that the legal 
ownership of the securitized assets is separated from 
the originator.   
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Securitization – Closing Date 

 Debentureholders 
Seller  Issuer 

 Seller 

(as the 

Servicer) 

Sale of Initial Receivables  

Cash payment for  

part of the purchase price Cash  

 

Debentures  

Servicing 

Agreement 

 

Servicing 

Agreement 

 
(Back-up Servicer) 

Balance of the 

purchase price to be 

deferred 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 
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Securitization – Revolving Period 

 Seller 

Sale of Offered 

Receivables (monthly) 

 
Cash payment for  

Offered Receivables  

 

Interest on Debentures 

(monthly) 

Seller 

(as the Servicer) 

Collections 

Application of funds (monthly) 

Servicing Fee  

 

Obligors 

Collections 

 Issuer  Debentureholders 

Back-up Services 

Monthly 

allocations in 

payment of 

fees and 

expenses to 

various 

service 

providers 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

1 

2 3 

4 

5 

6 

7 
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Securitization – Amortization 
Period 

  
Seller 

 
Interest and 

Principal on 

Debentures 

(monthly) 

Seller 
(as the Servicer) 

Collections 

 Application of funds 

(monthly) 

Servicing Fee  

Obligors 

 

Collections 

  
Issuer 

 

  
Debentureholders 

 
Payment of Deferred 

Purchase Price (monthly) 

  

 

Back-up Servicer 

Monthly 

allocations in 

payment of 

fees and 

expenses to 

various service 

providers 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

1 

2 3 

4 

5 

6 


