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TFRS 9 ฉบับปรับปรุงตำม IFRS BV2020

วันถือปฏิบัติ : วันที่ 1 มกรำคม 2564

สรุปกำรปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ได้ปรับเปลี่ยนข้อก าหนดของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะ เพื่อเป็นการ
บรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น 
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ก าหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (interbank offer rates – IBORs) 

นอกจากนี้ การปรับปรุงได้ก าหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับนักลงทุนเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ของการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนดังกล่าว

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9

กำรปรับปรุงจำกฉบับปีก่อนหนำ้ กำรปรับปรุงเนื่องมำจำก
ปรับปรุง ย่อหน้าที่ 7.2.26

เพิ่ม  ย่อหน้าที่ 6.8.1 ถึง 6.8.12 หัวข้อและหัวข้อย่อย และ 7.1.8

การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง



ที่มำของกำรปฎิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง
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• ข้อก าหนดของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) ตาม TFRS 9
อาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง 
(IBOR Reform) 

– การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อ
การค านวณกระแสเงินสดในอนาคต รวมท้ัง ยังไม่แน่นอนว่าอัตราดอกเบี้ย
จะถูกเปลี่ยนแปลงเมื่อใด

• เนื่องจากความไม่แน่นอนจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงดังกล่าว อาจท าให้ไม่
สามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงได้ 

• การที่ไม่สามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงได้เพียงเพราะความไม่แน่นอนนั้น จะ
ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

– เนื่องจากการแสดงรายการจะไม่สะท้อนการป้องกันความเสี่ยงอีกต่อไป 
แม้ว่าแท้จริงแล้วรายการยังคงอยู่ดังเดิม

ที่มำของกำรปรับปรงุ TFRS 9 เพื่อรองรับ IBOR Reform
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กำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง (6.8.2)

หมายถึง การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่มีผลกระทบต่อตลาดในวงกว้าง ซึ่ง
รวมถึงการแทนที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงด้วยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น ได้แก่ อัตรา
ดอกเบี้ยอ่ืนที่มาจากค าแนะน าที่ระบุไว้ในรายงานของคณะกรรมการเสถียรภาพ
ทางการเงิน (Financial Stability Board) ประจ าเดือนกรกฎาคม 2557 เรื่อง 
“การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงหลัก” (“Reforming Major Interest Rate 
Benchmark”) 

ร่ำงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงหลักตามรายงานของ Financial Stability Board ได้แก่ LIBOR, EURIBOR และ TIBOR



• กิจการต้องปฏิบัติตามการยกเว้นตามย่อหน้าที่ 6.8.4 – 6.8.12 และย่อหน้าที่ 
7.1.8 และย่อหน้าที่ 7.2.26.4 ส าหรับทุกความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยความสัมพันธ์
ของการป้องกันความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงต่อเมื่อ การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงท าให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ
• อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (ทั้งที่ก าหนดหรือไม่ได้ก าหนดอยู่ในสัญญา) ที่เลือกก าหนดให้เป็น

ความเสี่ยงที่ป้องกัน และ/หรือ
• เวลาหรือจ านวนเงินของกระแสเงินสดที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของรายการที่มี

การป้องกันความเสี่ยงหรือของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง

กำรยกเว้นส ำหรับกำรถือปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของกำรบัญชีป้องกัน
ควำมเสี่ยงโดยเฉพำะ เป็นกำรชั่วครำว
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1. ข้อก าหนดของการบัญชีป้องกันความเสีย่ง (Hedge Accounting) ที่ได้รับการยกเว้น 
1.1    ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสูงมำกส ำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด 

(Highly probable requirement for cash flow hedge)

1.2    กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่จ ำนวนเงินที่สะสมไว้อยู่ในบัญชีส ำรองส ำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยง
ในกระแสเงินสด (Reclssifying the amount accumulated in the cash flow hedge reserve)

1.3 กำรประเมินควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงและเครื่องมือ
ทีใ่ช้ป้องกันควำมเสี่ยง (Assessing economic relationship)

1.4    กำรเลือกก ำหนดส่วนประกอบของรำยกำรเป็นรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง 
(Designating a component of an item as a hedged item)

2. การหยุดการถือปฏิบัตขิ้อยกเว้น (End of application)

3. การถือปฏิบัติในช่วงเปลีย่นแปลง (Transition)

กำรยกเว้นส ำหรับกำรถือปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของกำรบัญชีป้องกัน
ควำมเสี่ยงโดยเฉพำะ เป็นกำรชั่วครำว (ต่อ)
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• หัวข้อที่เพิ่มเติมส ำหรับกำรปรับปรุง TFRS 9 ในครั้งนี้



1.1 ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสูงมำกส ำหรับกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด (6.8.4)

8
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ข้อก ำหนดเรื่องควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสูงมำกส ำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยง
กระแสเงินสด (6.8.4)

9

1.1 ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสูงมำกส ำหรับกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด (6.8.4)

• การพิจารณาว่ารายการที่คาดการณ์ (หรือส่วนประกอบของรายการที่คาดการณ์) 
มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก กิจการต้องสันนิษฐานว่าอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงของกระแสเงินสดที่มีการป้องกันความเสี่ยง จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงจำก
กำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง

• ตัวอย่าง กระแสเงินสดจ่ายดอกเบี ้ยในอนาคตของรายการป้องกันความเสี ่ยงที ่คาดการณ์
ในสกุลเงิน GBP อาจจะเป็น SONIA + X% นอกเหนือจาก GBP LIBOR + Y% ซึ่งสันนิษฐานว่า
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงดังกล่าวไม่ถูกเปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

ที่มา ตัวอย่างจาก A look at current financial report issues, November 2019, Practical guide to Phase 1 
amendments IFRS 9, IAS 39 and IFRS 7 for IBOR reform

1
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1.2 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่จ ำนวนเงินท่ีสะสมไว้อยู่ในบัญชี
ส ำรองส ำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด (6.8.5)

กระแสเงินสดตำมสัญญำของรำยกำรที่มี
กำรป้องกันควำมเสี่ยงที่อิงกับอัตรำ
ดอกเบี้ยอ้ำงอิง อำจจะเปลี่ยนแปลง

เมื่อเกิดกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง

กิจกำรต้องสันนิษฐำนว่ำอัตรำดอกเบี้ย
อ้ำงอิงของกระแสเงินสดที่มีกำรป้องกัน

ควำมเสี่ยงจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลง
จำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ย

หากกระแสเงินสดท่ีมีการป้องกันความเสี่ยง
ยังคงคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น

หากกระแสเงินสดท่ีมกีารป้องกันความเสี่ยง
ไม่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นอีกต่อไป

จ านวนเงินที่สะสมไว้ต้องคงอยู่
ในส ารองส าหรับการป้องกันความเสี่ยง

ในกระแสเงินสด

จ านวนเงินทีส่ะสมไว้
ต้องจัดประเภทรายการใหม่ทันที

ไปก าไรหรือขาดทุน

ข้อยกเว้น
6.8.5

1



1.3 กำรประเมินควำมสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ (6.8.6)

ควำมสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่ำงรำยกำรที่มีกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยง 

อำจเปลี่ยนแปลง จำกควำมไม่แน่นอนของกระแส
เงินสดจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงส่งผลให้เกิด

ควำมไม่มีประสิทธิผลในกำรป้องกันควำมเสี่ยง

กิจกำรต้องสันนิษฐำนว่ำอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง
ของกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับควำมสัมพันธ์

เชิงเศรษฐกิจของกำรป้องกันควำมเสี่ยง จะไม่ถูก
เปลี่ยนแปลงจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง

เครื่องมือที่ใช้
ป้องกันควำมเสี่ยง

รำยกำรที่มีกำร
ป้องกันควำมเสี่ยง

ข้อยกเว้น
6.8.6

เครื่องมือที่ใช้
ป้องกันควำมเสี่ยง

รำยกำรที่มีกำร
ป้องกันควำมเสี่ยง

อ้างอิง: รูปภาพดัดแปลงจาก IFRS standards-project summary Interest rate 
benchmark reform –September 2019 11

1
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1.4 กำรเลือกก ำหนดส่วนประกอบของควำมเสี่ยงเป็นส่วนประกอบ
ควำมเสี่ยงที่สำมำรถระบุได้แยกต่ำงหำก (6.8.7 และ 6.8.8)

1



กำรเลือกก ำหนดส่วนประกอบของรำยกำรเป็นรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง (6.8.8)

ที่มา เอกสาร Project Summary ของ IASB, September 2019

1.4 กำรเลือกก ำหนดส่วนประกอบของควำมเสี่ยงเป็นส่วนประกอบ
ควำมเสี่ยงที่สำมำรถระบุได้แยกต่ำงหำก (6.8.7 และ 6.8.8)

13
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กำรเลือกก ำหนดส่วนประกอบของรำยกำรเป็นรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง (6.8.8)

• เมื่อมีการปรับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
และรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงบ่อย กิจการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดใน
ย่อหน้าที่ 6.3.7.1 และ ข6.3.8 ส่วนประกอบความเสี่ยงนั้นสามารถระบุแยกต่างหากได้เมื่อ
กิจการเลือกก าหนดรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงในความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง
นั้นเริ่มแรกแล้วเท่านั้น รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับการประเมินเมื่อวันเลือกก าหนด
เริ่มแรกของความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็น ณ วันเริ่มต้นความสัมพันธ์ของ
การป้องกันความเสี่ยงหรือวันต่อมา จะไม่ถูกประเมินใหม่ ณ การเลือกก าหนดใหม่ในภายหลัง
ใดๆ ในความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงเดิม

1.4 กำรเลือกก ำหนดส่วนประกอบของควำมเสี่ยงเป็นส่วนประกอบ
ควำมเสี่ยงที่สำมำรถระบุได้แยกต่ำงหำก (6.8.7 และ 6.8.8)

1



กำรหยุดถือปฏิบัติ (6.8.9-6.8.12)

วัตถุประสงค์ของข้อยกเว้น
ส ำหรับข้อก ำหนดของ

กำรบัญชปี้องกันควำมเสี่ยง

เพื่อใช้เป็นกำรชั่วครำว
ในช่วงที่ยังคงมีควำมไม่แน่นอน

จำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง

ให้ยุติกำรใช้ข้อยกเว้นเมื่อ :
- ควำมไม่แน่นอนจำกกำรปฏิรูป

อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงได้หมดไป 
(เช่น กำรแก้ไขสัญญำ) 
หรือ

- ควำมสัมพันธ์ในกำรป้องกัน
ควำมเสี่ยงได้สิ้นสุดลง

ดังนั้น

15
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• ยุตกิำรถือปฏิบัติตำมข้อยกเว้นส ำหรับเรื่อง ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสูงมำกส ำหรับ
กำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด

1. เมื่อความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไม่มีอยูแ่ล้ว 
2. เมื่อความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงได้สิ้นสุดลง

• ยุตกิำรถือปฏิบัติตำมข้อยกเว้นส ำหรับเรื่อง กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่จ ำนวนเงินที่สะสมไว้อยู่ใน
บัญชีส ำรองส ำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด 

1.  เมื่อความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงไม่มีอยูแ่ล้ว
2.  เมื่อจ านวนเงินทั้งหมดที่สะสมอยู่ในบัญชีส ารองส าหรับการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด

ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่สิ้นสุดลง ได้ถูกจัดประเภทรายการใหม่
ไปก าไรหรือขาดทุน

2 กำรหยุดถือปฏิบัติ (6.8.9-6.8.12)
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• ยุตกิำรถือปฏิบัติตำมข้อยกเว้นส ำหรับเรื่อง กำรประเมินควำมสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจ 

• ส าหรับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง : เมื่อควำมไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูป
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่เก่ียวกับความเส่ียงที่ป้องกันหรือเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสด
ที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงไม่มีอยู่แล้ว และ

• ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง : เมื่อควำมไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิง ทั้งเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงไม่มอียู่แล้ว

กำรหยุดถือปฏิบัติ (6.8.9-6.8.12)2



• กิจการต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในส่วนที่ 6.8 แบบปรับย้อนหลัง การปรับย้อนหลัง
ให้ปฏิบัติเมื่อความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงนั้นคงอยู่ ณ วันเริ่มต้นของรอบ
ระยะเวลารายงานที่กิจการถือปฏิบัติตามข้อกาหนดดังกล่าวเป็นครั้งแรกหรือเมื่อมี
การเลือกก าหนดความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงหลังจากนั้น และถือปฏิบัติ
กับจ านวนเงินที่สะสมอยู่ในบัญชีส ารองส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
ที่คงอยู่ ณ วันเริ่มต้นของรอบระยะเวลารายงานที่กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนด
ดังกล่าวเป็นครั้งแรก 

กำรถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
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The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we 
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