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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)) 

อ้ า งอิ ง  Part B: (IE49-IE52): Example 8—12-month expected credit loss measurement using an 

explicit ‘probability of default’ approach 

วันที่ เผยแพร่: 26 เมษายน 2562 

 

ตวัอย่างที่ 8 – การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ โดยวิธี

ความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิดสญัญา (Probability of Default) 

สถานการณ ์1 

IE 49 กิจการ ก ให้สินเช่ือจ านวน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 10 ปี เมื่ อพิจารณาการคาดการณ์ส าหรับ

เคร่ืองมือทางการเงินที่ มีความเสี่ ยงด้านเครดิตคล้ายคลึงกัน (โดยใช้ข้อมูลที่ สนับสนุนและ

สมเหตุสมผลที่ สามารถหาได้โดยไม่ใช้ต้นทุนหรือความพยายามที่ มากเกินไป) ความเสี่ ยงด้าน

เครดิตของผู้กู้ และแนวโน้มเศรษฐกิจในอีก 12 เดือนข้างหน้า กิจการ ก ประมาณการว่า เงินให้

สินเช่ือ ณ วันที่ รับรู้รายการเมื่ อเร่ิมแรก มีความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญา (Probability 

of Default: PD) เทา่กบัร้อยละ 0.5 ตลอดระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า นอกจากน้ี กจิการ ก เหน็

ว่าการเปล่ียนแปลงของ PD ส าหรับระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้า (12-month PD) เป็น

ค่าประมาณที่ สมเหตุสมผลของการเปล่ียนแปลงของ PD ตลอดอายุ (lifetime PD) ส าหรับการ

พิจารณาว่ามีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่ เพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่ อเร่ิมแรก

หรือไม่ 

IE 50 ณ วันที่ รายงาน (ก่อนวันครบก าหนดช าระ6) PD ส าหรับระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้าไม่มีการ

เปล่ียนแปลงและกิจการ ก ประเมินว่าไม่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต

ตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่ อเร่ิมแรก โดยกิจการ ก ได้ประเมินว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าตามบัญชี

ขั้นต้นจะไม่สามารถเรียกเกบ็ได้หากผู้กู้ผิดสัญญา (กล่าวคือ ความเสียหายที่ อาจจะเกิดขึ้นเมื่ อผู้กู้

ผิดสัญญา (Loss Given Default: LGD) เท่ากับร้อยละ 25)7  กิจการ ก วัดมูลค่าค่าเผื่ อผล

ขาดทุนเป็นจ านวนเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นใน 12 เดือนข้างหน้า โดยใช้ 

PD ส าหรับระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้าเท่ากับร้อยละ 0.5 ซ่ึงหมายความว่าความน่าจะเป็นที่ ผู้กู้

                                    
6 สมมตวิา่เงนิใหส้นิเชื่อไมม่กีารตดัจ าหน่าย 
7 เน่ืองจาก LGD แสดงถงึรอ้ยละของมลูคา่ปัจจุบนัของมลูคา่ตามบญัชขี ัน้ตน้ ตวัอยา่งน้ีไมไ่ดค้ านึงถงึมลูคา่เงนิตามเวลา 
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จะไม่ผิดสัญญาเท่ากับร้อยละ 99.5 ดังน้ัน ณ วันที่ รายงาน ค่าเผื่ อผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่า

จะเกดิขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าเทา่กบั 1,250 บาท (0.5% × 25% × 1,000,000บาท) 

สถานการณ ์2 

IE 51 กิจการ ข ซ้ือพอร์ตเงินให้สินเช่ือที่ มีก าหนดจ่ายคืนเงินต้นทั้งจ านวนเมื่ อครบอายุ (bullet loans) 

ระยะเวลา 5 ปี ซ่ึงประกอบด้วยลูกหน้ี 1,000 ราย และแต่ละรายมีมูลค่า 1,000 บาท (รวมเป็น

เงิน 1 ล้านบาท) โดยพอร์ตมีค่าเฉล่ียของ PD ส าหรับระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้าเท่ากับร้อยละ 

0.5 กิจการ ข ประเมินว่าเงินให้สินเช่ือดังกล่าวมีภาระที่ ต้องจ่ายช าระอย่างมีนัยส าคัญเฉพาะ

ในช่วงหลังจาก 12 เดือนข้างหน้า จึงเหน็ว่าไม่เหมาะสมที่ จะใช้การเปล่ียนแปลงของ PD ส าหรับ

ระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้าในการประเมินว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่

การรับรู้รายการเมื่ อเร่ิมแรกหรือไม่ ดังน้ัน ณ วันที่ รายงาน กิจการ ข จึงใช้การเปล่ียนแปลงของ 

PD ตลอดอายุในการประเมินว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตของพอร์ตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่การ

รับรู้รายการเมื่ อเร่ิมแรกหรือไม่ 

IE 52 กจิการ ข ประเมินว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตไม่ได้เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่ อ

เร่ิมแรก และประมาณการค่าเฉล่ียของ LGD ของพอร์ตเท่ากับร้อยละ 25 กิจการ ข ประเมินว่า

การวัดมูลค่าค่าเผื่ อผลขาดทุนตามเกณฑ์การประเมินแบบกลุ่มมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 โดย ณ วันที่ รายงาน PD ส าหรับระยะเวลา 12 เดือน

ข้างหน้ายังคงมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.5 ดังน้ัน กิจการ ข วัดมูลค่าค่าเผื่ อผลขาดทุนตามเกณฑ์การ

ประเมินแบบกลุ่มเป็นจ านวนเทา่กับผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกดิขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า 

โดยใช้ค่าเฉล่ียของ PD ส าหรับระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้าเท่ากับร้อยละ 0.5 ซ่ึงหมายความว่า

ความน่าจะเป็นที่ ผู้กู้จะไม่ผิดสัญญาเท่ากับร้อยละ 99.5 ดังน้ัน ณ วันที่ รายงาน ค่าเผื่ อผลขาดทุน

ด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นใน 12 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 1,250 บาท (0.5% × 25% × 

1,000,000 บาท) 

 


