
 

 

ตัวอย่างเพ่ือประกอบความเข้าใจน้ีอ้างอิงตาม Part B ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่ สิ้นสดุในวันที่  31 ธนัวาคม 2560  

( Part B: Illustrative Examples and Implementation Guidance (Bound volume 2018 Consolidated 

without early application)) 

อ้างองิ Part B: Example 4—public investment-grade bond 

วันที่ เผยแพร่: 21 มีนาคม 2562 

 

ตวัอย่างที ่4 –หุน้กูที้เ่สนอขายต่อประชาชนทัว่ไปทีม่ีระดบัน่าลงทุน (investment grade) 

IE 24  บริษัท ก เป็นบริษัทโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ระดับประเทศที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีหุ้นกู้ 

ที่ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป อายุ 5ปีเป็นหน้ีสินเพียงอย่างเดียวในโครงสร้างเงินทุน โดยมี

เง่ือนไขสัญญาก าหนดในเร่ืองข้อจ ากัดในการกู้ยืมเพ่ิมเติม บริษัท ก รายงานต่อผู้ถือหุ้น เป็น 

รายไตรมาส กิจการ ข เป็นผู้ลงทุนรายหน่ึงในหุ้นกู้น้ี โดยพิจารณาว่าหุ้นกู้น้ีมีความเสี่ ยงด้าน

เครดิตต า่ ณ การรับรู้รายการเมื่ อเร่ิมแรก ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  5.5.10 ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เน่ืองจากหุ้นกู้น้ีมีความเสี่ ยงต ่าในการปฏิบัติผิดสัญญา และ

พิจารณาว่าบริษัท ก มีความสามารถจ่ายช าระตามสัญญาในระยะเวลาอันใกล้ กิจการ ข คาดว่า 

ในระยะยาวการเปล่ียนแปลงในเชิงลบของสภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจอาจท าให้ความสามารถ  

ในการจ่ายช าระตามสญัญาของหุ้นกู้ของบริษัท ก ลดลง นอกเหนือจากน้ัน ณ การรับรู้รายการเมื่ อ

เร่ิมแรก การจัดอันดับความเสี่ ยงด้านเครดิตภายในกิจการของหุ้นกู้มีความสัมพันธ์กับการ 

จัดอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตโดยบุคคลภายนอกส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่ อยู่ใน 

‘ระดับน่าลงทุน’  

IE 25 ณ วันที่ รายงาน ความกังวลของกิจการ ข เกี่ ยวกับความเสี่ ยงด้านเครดิตคือแรงกดดันที่ มีต่อ

ปริมาณยอดขายรวมอย่างต่อเน่ือง เป็นเหตุให้กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริ ษัท ก 

ลดลง 

IE 26 เน่ืองจากกิจการ ข อาศัยข้อมูลที่ เปิดเผยทั่วไปรายไตรมาสเพียงอย่างเดียว โดยไม่สามารถเข้าถึง

ข้อมูลความเสี่ ยงด้านเครดิตภายในกิจการได้ (เพราะเป็นผู้ลงทุนรายหน่ึงในหุ้นกู้) การประเมิน

การเปล่ียนแปลงของความเสี่ ยงด้านเครดิตจึงขึ้ นอยู่กับข้อมูลที่ ประกาศโดยทั่วไป รวมถึงข้อมูล

ใหม่ๆ เกี่ ยวกบัมุมมองด้านเครดิตตามสื่ อประชาสมัพันธข์องสถาบันจัดอนัดับความน่าเช่ือถือ 

IE 27 กิจการ ข ใช้หลักการเร่ืองความเสี่ ยงด้านเครดิตต ่าตามย่อหน้าที่  5.5.10 ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 ดังน้ัน ณ วันที่ รายงาน กิจการ ข ประเมินว่าหุ้นกู้น้ีมีความเสี่ ยงด้าน



 

 

เครดิตต า่หรือไม่โดยใช้ข้อมูลสนับสนุนและสมเหตุสมผลทั้งหมดที่ สามารถหาได้โดยไม่ใช้ต้นทุน

หรือความพยายามที่ มากเกินไป ในการประเมิน กิจการ ข ประเมินการจัดอันดับความเสี่ ยง 

ด้านเครดิตภายในกิจการของหุ้นกู้ใหม่และสรุปว่าหุ้นกู้น้ีไม่อยู่ใน ‘ระดับน่าลงทุน’ อีกต่อไป 

เน่ืองจาก 

(ก) รายงานประจ าไตรมาสล่าสุดของบริษัท ก แสดงให้เหน็ถึงรายได้ที่ ลดลงร้อยละ 20 และก าไร

จากการด าเนินงานที่ ลดลงร้อยละ 12 เมื่ อเปรียบเทยีบกบัไตรมาสที่ ผ่านมา 

(ข) สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือมีมุมมองเชิงลบต่อค าเตือนเกี่ ยวกับก าไร (profit warning) 

ของบริษัท ก และอยู่ระหว่างการทบทวนการจัดอนัดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิต ซ่ึงอาจมีการ

ลดอนัดับลงจาก ‘ระดับน่าลงทุน’ เป็นไม่ใช่ระดับน่าลงทุน (non-investment grade) อย่างไร

กด็ี ณ วันที่ รายงาน การจัดอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตโดยบุคคลภายนอกยังไม่มี 

การเปล่ียนแปลง 

(ค) ราคาหุ้นกู้ได้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนเมื่ อถึงวันครบก าหนด 

(Yield to maturity) สงูขึ้น กิจการ ข ประเมินว่าราคาหุ้นกู้ที่ ลดลงเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของ

ความเสี่ ยงด้านเครดิตของบริษัท ก ทั้ งน้ี  เน่ืองจากสภาพแวดล้อมของตลาดไม่ได้มี 

การเปล่ียนแปลง (ตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบ้ียอ้างอิง สภาพคล่อง ไม่เปล่ียนแปลง) และเมื่ อ

เปรียบเทยีบกับราคาหุ้นกู้ของธุรกิจประเภทเดียวกันพบว่าการลดลงน้ันน่าจะเป็นกรณีเฉพาะ

บริษัท (ตัวอย่างเช่น การเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงที่ ไม่ใช่ข้อบ่งช้ีของความเสี่ ยงด้าน

เครดิตเฉพาะบริษัท) 

IE 28 แม้ว่าปัจจุบันบริษัท ก มีความสามารถในการจ่ายช าระตามสัญญา ความไม่แน่นอนอย่างมาก 

ซ่ึงเกิดขึ้นจากฐานะเปิดต่อสภาวะเชิงลบของเศรษฐกิจและธุรกิจท าให้มีความเสี่ ยงของการปฏบัิติ

ผิดสัญญาของหุ้นกู้เพ่ิมขึ้ น เน่ืองจากปัจจัยตามที่ กล่าวในย่อหน้าที่  IE 27 กิจการ ข พิจารณาว่า

หุ้นกู้น้ีไม่ได้มีความเสี่ ยงด้านเครดิตต ่า ณ วันที่ รายงาน ดังน้ัน กิจการ ข จ าเป็นต้องพิจารณาว่า

การเพ่ิมขึ้ นของความเสี่ ยงด้านเครดิตนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่ อเร่ิมแรกมีนัยส าคัญหรือไม่  

ในการประเมิน บริษัท ข พิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับตั้งแต่การ

รับรู้รายการเมื่ อเร่ิมแรก และควรรับรู้ค่าเผื่ อผลขาดทุนเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะ

เกิดขึ้นตลอดอายุตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  5.5.3 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  

9 


