
 

 

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 11—modification of contractual cash flows 

วันที่ เผยแพร่: 21 มีนาคม 2562 

 

ตวัอย่างที ่11 – การเปลีย่นแปลงของกระแสเงินสดตามสญัญา 

IE 66 ธนาคาร ก ให้สินเช่ือ ระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงผู้กู้ต้องจ่ายช าระคืนเงินต้นเตม็จ านวน ณ วันสิ้นสุดสญัญา 

โดยจ านวนเงินตามสัญญาเท่ากับ 1,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียตามสัญญาร้อยละ 5 (ช าระ

รายปี) อตัราดอกเบ้ียที่ แท้จริง (EIR) เทา่กับร้อยละ 5 โดย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานงวดที่  

1 ธนาคาร ก รับรู้ค่าเผื่ อผลขาดทุนเป็นจ านวนเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 

12 เดือนข้างหน้า เน่ืองจากความเสี่ ยงด้านเครดิตไม่ได้เพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่การรับรู้

รายการเมื่ อเร่ิมแรก โดยรับรู้ค่าเผื่ อผลขาดทุนจ านวน 20 บาท 

IE 67 ในรอบระยะเวลารายงานถัดมา (งวดที่  2) ธนาคาร ก ประเมินว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตเพ่ิมขึ้ น

อย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่ อเร่ิมแรก ดังน้ัน ธนาคาร ก จึงค านวณผลขาดทุนด้าน

เครดิตที่ คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอดอายุของเงินให้สนิเช่ือ โดยรับรู้ค่าเผื่ อผลขาดทุนจ านวน 30 บาท 

IE 68 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (งวดที่  3) ผู้กู้ประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญ ธนาคาร 

ก จึงเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา โดยขยายระยะเวลาตามสัญญาเพ่ิมอีก 1 ปี ดังน้ัน 

ระยะเวลาคงเหลือตามสัญญาจึงเพ่ิมเป็น 3 ปี และการเปล่ียนแปลงดังกล่าวไม่ท าให้ธนาคาร ก 

ต้องตัดรายการเงินให้สนิเช่ือ 

IE 69 ผลจากการเปล่ียนแปลงข้างต้น ธนาคาร ก ค านวณมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นใหม่ของสินทรัพย์ 

ทางการเงิน ซ่ึงค านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามสัญญาที่ มีการเปล่ียนแปลง คิดลด

ด้วยอัตราดอกเบ้ียที่ แท้จริงเดิมที่ ร้อยละ 5 โดยธนาคารรับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีขั้นต้น

ใหม่กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นเดิมก่อนการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสด เป็นผลก าไรหรือขาดทุน

จากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ตามที่ ก าหนดในย่อหน้าที่  5.4.3 ของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่  9 ดังน้ัน ธนาคาร ก จะรับรู้ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่เท่ากับ 

300 บาท ในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงท าให้มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นลดลงเหลือ 700 บาท 

IE 70 นอกจากน้ี ธนาคาร ก ยังได้ทบทวนการวัดมูลค่าค่าเผื่ อผลขาดทุน โดยพิจารณาจากกระแสเงินสด

ตามสัญญาที่ เปล่ียนแปลงไป และประเมินว่าค่าเผื่ อผลขาดทุนของเงินให้สินเช่ือยังสามารถ 

วัดมูลค่าด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นตลอดอายุได้หรือไม่ ธนาคาร ก 



 

 

เปรียบเทยีบความเสี่ ยงด้านเครดิตปัจจุบัน (โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดที่ เปล่ียนแปลงไป) กับ

ความเสี่ ยงด้านเครดิต ณ วันที่ รับรู้รายการเมื่ อเร่ิมแรก (โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดเร่ิมแรก 

ที่ ไม่มีการเปล่ียนแปลง) ธนาคาร ก ประเมินว่าเงินให้สินเช่ือไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วันที่

รายงาน แต่ความเสี่ ยงด้านเครดิตยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเมื่ อเทยีบกับ ณ วันที่ รับรู้รายการ

เมื่ อเร่ิมแรก จึงยังคงวัดมูลค่าค่าเผื่ อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกดิขึ้นตลอด

อายุเช่นเดิม โดย ณ วันที่ รายงาน ยอดค่าเผื่ อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ

เทา่กบั 100 บาท  

หน่วย : บาท 

งวด มูลค่าตาม

บญัชี

ขั้นตน้            
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ก าไร 
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(ขาดทุน) 
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ตาม
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ปลาย
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ผล

ขาดทุน 
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ตดั
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 A B C 
D: 

A x 5% 
E 

F = 

A+C+D-

E 

G H = F-G 

1 1,000 (20)  50 50 1,000 20 980 

2 1,000 (10)  50 50 1,000 30 970 

3 1,000 (70) (300) 50 50 700 100 600 

 

IE 71 ณ วันที่ รายงานในแต่ละงวด ธนาคาร ก ประเมินว่ามีการเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ ยง

ด้านเครดิตหรือไม่ โดยเปรียบเทยีบความเสี่ ยงด้านเครดิตของเงินให้สินเช่ือ ณ วันที่ รับรู้รายการ

เมื่ อเร่ิมแรก (โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดเร่ิมแรกที่ ไม่มีการเปล่ียนแปลง) กับความเสี่ ยงด้าน

เครดิต ณ วันที่ รายงาน (โดยพิจารณาจากกระแสเงินสดที่ เปล่ียนแปลงไป) ตามที่ ก าหนดใน 

ย่อหน้าที่  5.5.12. ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9  

IE 72 ในช่วง 2 รอบระยะเวลารายงานหลังจากที่ มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญาเงินให้สินเช่ือ (งวดที่  

5) ธุรกิจของผู้กู้มีผลการด าเนินงานดีขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญเมื่ อเทียบกับแผนธุรกิจที่ คาดการณ์ไว้  

ณ วันที่ มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญา นอกจากน้ี แนวโน้มธุรกิจกด็ีขึ้ นกว่าที่ คาดการณ์ไว้ 

การประเมินข้อมูลที่ สนับสนุนและสมเหตุสมผลที่ สามารถหาได้โดยไม่ใช้ต้นทุนหรือความพยายาม

ที่ มากเกนิไป บ่งช้ีถึงความเสี่ ยงด้านเครดิตโดยรวมของเงินให้สนิเช่ือและความเสี่ ยงของการปฏบัิติ



 

 

ผิดสัญญาตลอดอายุที่ คาดไว้ที่ ลดลง ดังน้ัน ธนาคาร ก จึงปรับอันดับความเสี่ ยงด้านเครดิต

ภายในกจิการของผู้กู้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

IE 73 จากพัฒนาการเชิงบวกข้างต้น ธนาคาร ก ประเมินสถานการณ์ใหม่และสรุปว่าความเสี่ ยงด้าน

เครดิตของเงินให้สินเช่ือลดลง และไม่มีการเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต

ตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่ อเร่ิมแรก ดังน้ัน ธนาคาร ก จึงกลับมาวัดมูลค่าค่าเผื่ อผลขาดทุน 

เป็นจ านวนเทา่กบัผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกดิขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า 

 


