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Please note that the content discussed in this paper is for Informational  purpose only and is based on publicly available information.  
Consultation with the external auditor with regards to the appropriateness of the application / interpretation of TFRS 9 is required 
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Finance & Accounting Impact 

การเปลีย่นแปลง รายละเอยีดผลกระทบ 
 Fixing Frequency 

 Libor (IBOR) & THBFIX => Fixing In advance 

 

 SOFR (New IBOR) / Adjusted THBFIX / THOR => 
Fixing in arrears 

 กระบวนการค านวนดอกเบ้ียคงคา้งควรใชอ้ตัราท่ีเท่าไหร่ 
 การหา Effective Interest Rate 
 บริษทัมีเวลาเตรียมตวัช าระเงินเพียงพอไหม 

 Hedge Accounting  ผลกระทบต่อ Hedge Relationship 

 Disclosure  การเปิดเผยขอ้มูลอตัราดอกเบ้ีย 
 การเปิดเผยขอ้มูลผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 

 Tax  ผลกระทบทางภาษีต่ออตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีเปล่ียนไป 
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 

 IT & Process  ระบบการค านวนดอกเบ้ีย 
 ระบบการค านวน Mark to Market 
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KBank FX and Derivatives Capabilities 

Strictly Private and Confidential 
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Achievement Awards  
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 Best Bond House  2008 – 2011, 2019 

 Best Sovereign Bond Deal of the Year in Southeast Asia 2015 

 Best FX Bank for Corporates and FIs 2018 - 2019 

 Best Local Currency Bond Deal in Southeast Asia 2018 

 Marquee Awards – Most Improved Bond House 2018 

 Best FX Banks for Structured Products: Commodities, Credit, Equity, FX and Multi-Assets 2019 

 Best FX Bank for CCS, IRS, Forward & Option Hedging (Corporates, FIs & SMEs) 2019 

 Best Corporate Treasury Sales and Structuring Team  2019 

 Best Refinancing Deals in Southeast Asia 2019 

 Best Local Bond Deal in Thailand 2019 

 Most Improved Bond House 2019 

 Top 5 Bookrunners of Southeast Asia Local Currency Bonds – Rank 3 in 2019 

 Deal of the Year 2015 

 Best Corporate Bond 2018 

 Investors' Choice for Primary Issues – Corporate Bonds, Thailand 2018, Rank 1 

 Investors' Choice for Primary Issues – Government Bonds, Thailand 2018, Rank 2 

 Sellside Firms in Secondary Market – Corporate Bonds, Thailand 2018, Rank 3 

 Sellside Firms in Secondary Market – Government Bonds, Thailand 2018, Rank 2 

 The region's best local currency bond individuals in research, Thailand 2019, Rank 1 in Thailand (Kobsidthi Silpachai) 

 The region's best local currency bond individuals in sales, Thailand 2019, Highly Commended in Thailand (Sasiwimon 

Parthanadee) 

 Top arranger Investors’ Choice for Primary Issuers – Government Bonds in Thailand - Rank 1 in 2019 

 Top Sellside Firm in Secondary market Government Bonds in Thailand - Rank 1 in 2019 

 Top Arranger Investors’ Choice for Primary Issuers – Corporate Bonds in Thailand  - Rank 1 in 2019 

 Top Sellside Firm in Secondary market Corporate Bond in Thailand - Rank 4 in 2019 

 Top Sellside Firm in Research in Thailand Rank 1 in 2019 



10 

 

 
Achievement Awards (cont’d) 
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 Best Domestic Debt House 2006, 2007, 2009, 2011, 2016 

 Best Domestic FX Providers in Thailand 2007 – 2012, 2014 – 2016 

 Best Foreign Exchange Provider – Thailand 2019 

 Bond: Corporate Deal of the Year 2011 

 Best Bond House 2009, 2012 

 Best Thailand Deal 2011 

 Best DCM House in Thailand 2014 - 2015, 2017 - 2019 

 Thailand Bond House 2015, 2018 

 Thailand Capital Markets Deal 2018 

 Best Bond House 2007 – 2015, 2017 – 2018 

 Top Underwriting Bank 2018 – 2019  

 Deal of the Year 2007 – 2012, 2014, 2016, 2019 

 Best Market Contributor of the Year 2009          

 Best Bond Dealer 2006 – 2009, 2012, 2014, 2017 

 Best Sales Staff of the Year 2010, 2015 

 Most Creative Issue 2011 – 2012 

 

 Top Outright Primary Dealer 2019 

First Ever Bank 

11-Time Winner in the Past 12 Years 
as Best Bond House from ThaiBMA 

The award recognized the financial 

institution that is the best in DCM 

business, top service quality in both 

first and secondary market as well 

as good governance.  

Source: ThaiBMA 

“BEST BOND HOUSE” Awards 

in 2007-2015, 2017-2018 
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Disclaimer 

“This document is intended to provide material information relating to investment or product in discussion and for reference during 

discussion, presentation or seminar only. It does not represent or constitute an advice, offer, contract, recommendation or solicitation and 

should not be relied on as such. In preparation of this document, KASIKORNBANK Public Company Limited (“KBank”) has made several 

crucial assumptions and relied heavily on the financial and other information made available from public sources, and thus KBank 

assumes no responsibility and makes no representations with respect to accuracy and/or completeness of the information described 

herein. Before making your own independent decision to invest or enter into transaction, the recipient of the information (the "Recipient") 

shall review information relating to service or products of KBank including economic and market situation and other factors pertaining to 

the transaction as posted in KBank’s website at URL http://www.kasikornbankgroup.com and in other websites including to review all 

other  information, documents prepared by other institutions and consult financial, legal or tax advisors each time. The Recipient 

understands and acknowledges that the investment or execution of the transaction is the transaction with low liquidity and that KBank 

shall assume no liability for any loss or damage incurred by the Recipient arising out of such investment or execution of the transaction. 

Each Recipient including its employee or officer who receives this document or a copy of the document represents and agrees not to 

reproduce, distribute or provide it in whole or in part to any other person and agrees to keep confidential all information contained therein.  

 

In the case of derivative products, where the Recipient provides incomplete or inaccurate information to KBank, KBank may not be 

capable of delivering information relating to investment or derivative products appropriate to the genuine need of the Recipient. The 

Recipient also acknowledges and understands that the information so provided by KBank does not represent the expected yield or 

consideration to be received by the Recipient arising out of the execution of the transaction. Further the Recipient should be aware that 

the transaction can be highly risky as the markets are unpredictable and there may be inadequate regulations and safeguards available to 

the Recipient. 

 

The Recipient  acknowledges that there may be conflict of interest under the KBank’s services, whether directly or indirectly and should 

further consider the character, risk and investment return of each KBank’s product by reading details from relevant documents provided 

by KBank.  

 

KBank reserves the rights to amend either in whole or in part of information so provided herein at any time as it deems fit and the 

Recipient acknowledges and agrees with such amendment.  Where there is any inquiry, the Recipient may seek further information from 

KBank or in case of making complaint, the Recipient can contact KBank at (662) 888-8822.” 

Strictly Private and Confidential 
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ที่มาของการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอางอิง

กุมภาพันธ 2556
G20 แจงให FSB 
ทบทวนอัตราดอกเบี้ยอางอิง

ภายหลังวิกฤตทางการเงินป 

2007-2008

22 กรกฎาคม 2557
FSB ออกรายงานการปฏิรูปอัตรา

ดอกเบี้ยอางอิงหลัก (Reforming 
Major Interest rate 
Benchmarks)

24 กรกฎาคม 2557
IASB ออก IFRS 9 
เพ่ือทดแทน IAS 39.

พฤษภาคม 2562
IASB เสนอราง

ปรับปรุง IFRS 9 
และ IAS 39 ชวงที่ 

1 (First phase 
amendments)

1 มกราคม 2563
การปรับปรงุมาตรฐาน 

IFRS 9 และ IAS 39 
ชวงที่ 1 มีผลบังคับใช

กลางป 2563
IASB คาดวาจะออกรางเสนอแกไขฯ ชวงที่ 2

2557 2563 25642561

1 มกราคม 2561
IFRS 9 มีผลบังคับใช

กันยายน 2562
IASB ออกการปรับปรุง

มาตรฐาน IFRS 9 
และ IAS 39 ชวงที่ 1

2558 2562 2565

ส้ินป 2564

Financial Conduct 
Authority และ Bank 
of England คาดวา

LIBOR จะถูกยกเลิก

อางอิง : www.fsb.org, www.IFRS.org and https://www.fca.org.uk/markets/libor

http://www.fsb.org/
http://www.ifrs.org/
https://www.fca.org.uk/markets/libor
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การแกไข TFRS 9 จากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอางอิง

การประเมินความสัมพันธ

เชิงเศรษฐกิจแบบยอนหลัง

(สําหรับ IAS 39)
การประเมินความสัมพันธ

เชิงเศรษฐกิจ

ความเปนไปไดคอนขางแนใน

ระดับสูงมากสําหรับการปองกัน

ความเสี่ยงในกระแสเงินสด

การเลือกกําหนด

สวนประกอบของความเสี่ยง

เปนสวนประกอบความเสี่ยง

ท่ีสามารถระบุไดแยกตางหาก
การหยุดการถือปฏิบัติ

อางอิง : ISG IBOR reform – First phase amendment issued

เปดเผยขอมูลของความสัมพันธของการปองกันความเสี่ยงท่ีไดรับ

ผลกระทบโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอางอิง

Presenter
Presentation Notes
Source : ISG IBOR reform – First phase amendment issued

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/09/interest-rate-reform-amendments-ifrs9-ias39-ifrs7.html
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ความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากสําหรับการปองกันความเสี่ยง
ในกระแสเงินสด (6.8.4)

อางอิง: รูปภาพดัดแปลงจาก IFRS standards – project summary Interest rate benchmark reform – September 2019

กระแสเงินสดตามสัญญาของรายการท่ีมีการ

ปองกันความเสี่ยงท่ีอิงกับอัตราดอกเบ้ียอางอิง

อาจจะเปล่ียนแปลงเมื่อเกิดการปฏิรูปอัตรา

ดอกเบ้ียอางอิง

คาดวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบ้ียอางอิง
กระแสเงินสดในอนาคตจากอตัรากูยืมระหวางธนาคาร (IBOR)

มีความเปนไปไดคอนขางแนในระดับสูงมากหรือไม

กิจการตองสันนิษฐานวาอัตราดอกเบ้ียอางอิงของ

กระแสเงินสดท่ีมีการปองกันความเสี่ยงจะไมถูก

เปล่ียนแปลงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอางอิง

ขอยกเวน

6.8.4

Presenter
Presentation Notes
TFRS 9.6.8.4-5Example: For example, assume a company designates as the hedged item forecast IBOR-based cash flows (shown as ‘CF’ below) that are expected to occur after interest rate benchmark reform has taken place. Applying the amendment, the company will assume that the designated forecast cash flows will not be altered as a result of the reform (ie they will continue to be IBOR-based). If, however, the forecast cash flows are no longer expected to occur for other reasons, then the company must discontinue hedge accounting as usual.
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การจัดประเภทรายการใหมจํานวนเงินที่สะสมไวอยูในบัญชีสํารอง
สําหรับการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (6.8.5)

กระแสเงินสดตามสัญญาของรายการท่ีมี

การปองกันความเส่ียงท่ีอิงกับอตัรา

ดอกเบ้ียอางอิง

อาจจะเปลี่ยนแปลงเม่ือเกิดการปฏิรูปอัตรา

ดอกเบ้ียอางอิง

กิจการตองสันนิษฐานวาอัตราดอกเบ้ียอางองิของ

กระแสเงินสดท่ีมีการปองกันความเส่ียงจะไมถูก

เปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอางองิ

ขอยกเวน

6.8.5

จํานวนเงินท่ีสะสมไวตองคงอยูในสํารองการปองกันความ

เสี่ยงในกระแสเงินสดจนกระท่ังกระแสเงินสดอนาคตนั้นได

เกิดขึ้นหรือจนกระท่ังกิจการคาดวาผลขาดทุนท้ังหมดหรือ

บางสวนนั้นจะไมไดรับคืนภายในหนึ่งรอบระยะเวลาใน

อนาคตหรือนานกวานั้น 

จํานวนเงินท่ีสะสมไวตองจัดประเภทรายการใหมในทันทีจาก

สํารองการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดไปกําไรหรือ

ขาดทุนโดยถือเปนการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม

หากกระแสเงินสดอนาคตท่ีมีการปองกันความ

เสี่ยงยังคงคาดการณวาจะเกิดขึ้น

หากกระแสเงินสดอนาคตท่ีมีการปองกันความ

เสี่ยงไมคาดการณวาจะเกิดขึ้นอีกตอไป 
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การประเมินความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจ (6.8.6)

อางอิง: รูปภาพดัดแปลงจาก IFRS standards – project summary Interest rate benchmark reform – September 2019

ความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจระหวางรายการท่ีมีการ

ปองกันความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใชปองกันความเส่ียง

อาจเปลี่ยนแปลงจากความไมแนนอนของกระแสเงินสด

จากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอางอิงสงผลใหเกิดความไมมี

ประสิทธิผลในการปองกันความเส่ียง

กิจการตองกิจการตองสันนิษฐานวาอัตราดอกเบ้ียอางองิ

ของกระแสเงินสดท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธเชิงเศรษฐกิจ

ของการปองกันความเส่ียง จะไมถูกเปลี่ยนแปลงจากการ

ปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอางอิง

เครื่องมือที่ใชปองกัน

ความเส่ียง

รายการที่มีการปองกัน

ความเส่ียง

เครื่องมือที่ใชปองกัน

ความเส่ียง

รายการที่มีการปองกัน

ความเส่ียง

ขอยกเวน

6.8.6

Presenter
Presentation Notes
TFRS 9.6.8.6Example: For example, in making these prospective assessments, companies would have to consider possible changes to future cash flows of hedged items and hedging instruments. At some point in time, it is possible that companies would not be able to demonstrate the required prospective assessments to continue hedge accounting due to uncertainties arising from the reform. These assessments might be affected by uncertainties around timing and amount of designated cash flows. For example, companies might be uncertain about: (a) what the cash flows from the hedging instrument and hedged item after the reform will be; and (b) when the cash flows will be changed. Applying the amendment, companies will assume that the interest rate benchmark associated with the hedged item, hedged risk and/or hedging instrument is not altered as a result of interest rate benchmark reform. 



14© 2020 KPMG Phoomchai Audit Ltd., a Thai limited company and a member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International. 14



15© 2020 KPMG Phoomchai Audit Ltd., a Thai limited company and a member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International Cooperative 
(“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.

การเลือกกําหนดสวนประกอบของความเส่ียงเปนสวนประกอบ
ความเส่ียงท่ีสามารถระบุไดแยกตางหาก (6.8.7 และ 6.8.8)

อางอิง: - KPMG Insight into IFRS, 16th Edition 2019/20 7.9.310.70 
- รูปภาพดัดแปลงจาก IFRS standards – project summary Interest rate benchmark reform – September 2019

การปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอางอิง อาจสงผล

กระทบตอโครงสรางตลาด และอาจสงผลตอ

การประเมินวาสวนประกอบของความเส่ียงท่ี

ไมไดระบุในสัญญา ถูกระบุไดแยกตางหาก

หรือไม

สําหรับการปองกันความเส่ียงของสวนประกอบ

ของอัตราดอกเบ้ียอางองิท่ีไมไดถกูระบุอยูใน

สัญญา กิจการตองปฏิบัติตามขอกําหนดของ

การระบุไดแยกตางหาก เฉพาะ ณ การเร่ิมตน

ของความสัมพันธของการปองกันความเส่ียง

สภาพคลองของตลาดของเครือ่งมือทางการเงนิท่ีอางองิ 

IBOR อาจไดรับผลกระทบจากการปฏิรูปฯ

วันเริ่มตนของความสัมพันธ

ในการปองกันความเสี่ยง

วันสิ้นสุดความสัมพันธใน

การปองกันความเสี่ยง

ขอยกเวน

6.8.7-8

Presenter
Presentation Notes
TFRS 9.6.8.7-8Example:For example, assume a company designates the IBOR component of a fixed-rate financial liability as the hedged item in a fair value hedge. At inception, the company assesses the relevant facts and circumstances and concludes that IBOR is a separately identifiable risk component. The amendment will require companies to assess the separately identifiable requirement at the inception of the hedging relationship only. The company does not continue this assessment over the life of the hedge.
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การหยุดการถือปฏิบัติ (6.8.9 – 6.8.12)

วัตถุประสงคของการแกไขเพื่อยกเวนจากการ

ปฏิบัติตามขอกําหนดของการบัญชีปองกันความ

เส่ียงตางๆนั้นมีเพื่อใชชั่วคราวในชวงท่ียังคงมี

ความไมแนนอนในการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ีย

อางอิง

ดังนั้น ใหยุติการใชขอยกเวนเม่ือ

- ความไมแนอนจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ีย

อางอิงไดหมดไป หรือ

- ความสัมพันธในการปองกันความเส่ียงได

ส้ินสุดลง

Presenter
Presentation Notes
TFRS 9.6.8.9-12��Example:The way in which the uncertainty is resolved will vary. In some situations, contractual amendments might eliminate uncertainties arising from benchmark interest rate reform. For example, if a contractual amendment specifies the replacement date and the alternative, nearly risk-free rate on which the designated cash flows will be based, the uncertainty regarding the timing and amount of those cash flows is eliminated when the contract is amended. In this scenario, the company would cease to apply the exceptions once the contract is amended. However, some contractual amendments might not eliminate the uncertainties (eg timing and amount of the amended cash flows are not specified or only one of them is specified). In such cases, the exceptions would still apply. 
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