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พลิกโฉม...การบัญชีส าหรับเครื่องมือทางการเงิน 

 “ความพร้อมและผลกระทบในการปฏิบัติตาม TFRS 9”  

นางสาวณิชนันทน์ เมาลานนท์ 
ฝ่ายนโยบายการก ากับสถาบันการเงิน  

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ประเทศไทยจะเริ่มบังคับใช้มาตรฐานการการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 
(Thai Financial Reporting Standards: TFRS 9) ในวันที่ 1 มกราคม 2563 นี้ โดยที่ผ่านมาหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น สภาวิชาชีพบัญชี ผู้สอบบัญชี สถาบันการเงิน (สง.) และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ก็ได้ร่วมกันศึกษา ส ารวจผลกระทบ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการน ามาตรฐาน TFRS 9 
มาถือปฏิบัติในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ เพ่ือช่วย
สนับสนุนการเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทย 

มาตรฐาน TFRS 9 ครั้งนี้ ได้ปรับเปลี่ยนหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าของ
เครื่องมือทางการเงิน และการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน โดยมีส่วนที่ส าคัญ คือ การกันเงินส ารองเพื่อ
รองรับผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์และภาระผูกพัน เช่น เงินให้สินเชื่อ เงินลงทุนในตราสาร
หนี ้ ส ัญญาค้ าประก ันทางการเง ิน  วง เ ง ินที ่ย ัง ไม ่ได ้เบ ิก ใช ้ จากแนวค ิด เด ิมที ่ก ัน เ ง ินส ารองจาก 
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว (Incurred Loss) เป็นการกันส ารองเพ่ือรองรับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต (Expected Loss: EL) เพื่อให้เงินส ารองสะท้อนความเสี่ยงด้านเครดิตตลอดอายุของลูกหนี้ โดย
ก าหนดให้พิจารณาจากข้อมูลทั ้ง ในอดีต  ปัจจุบ ัน  และเหตุการณ์ที ่คาดว่าจะเกิดขึ ้น ในอนาคต 
(Forward-looking Information) โดยพิจารณากันเงินส ารองต่างกันตามสถานะหรือชั ้น (Stage) ของ
ลูกหนี้ ส าหรับลูกหนี้ Stage 1 (กลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตไม่เปลี่ยนแปลงจากวันแรกของการให้สินเชื่อ) ให้
กันเงินส ารองเพ่ือรองรับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 1 ปีข้างหน้า (1-year EL) และลูกหนี้ Stage 
2 (กลุ ่มที ่ม ีความเสี ่ยง เพิ ่มขึ ้นอย่างม ี
นัยส าคัญ ) และ  Stage 3 (กลุ่ มหนี้ ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ หรือ Non-performing 
loan: NPL) ให้กันเงินส ารองรองรับความ
เสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของ
ลูกหนี้ (Lifetime EL) ท าให้ สง. รับรู้เงิน
ส ารองเร็วขึ ้นตามสถานะของลูกหนี ้ที่
เปลี่ยนแปลงไป และงบการเงินสะท้อน
ฐานะที่แท้จริงอย่างทันการณ์ 
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 นอกจากนี้ งบการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงการแสดงรายการแบบใหม่ตามแนวทางการจัด
ประเภท และการวัดมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในงบแสดงฐานะทางการเงินจะมีการเพิ่มบางรายการ 
เช่น สินทรัพย์/ หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVTPL) และงบก าไรขาดทุน
จะมีการเปลี่ยนแปลงบางรายการ เช่น ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ 
ผ่านก าไรขาดทุน (FVTPL) หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินทราบถึงรูปแบบการประกอบธุรกิจ และ
วัตถุประสงค์ในการถือครองสินทรัพย์ของกิจการ หากมีวัตถุประสงค์ในการถือครองสินทรัพย์เพ่ือมุ่งหวังก าไร
ระยะสั้น จะรับรู้ก าไร/ ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเข้างบก าไรขาดทุน (FVTPL) แต่หากถือเพ่ือมุ่งหวัง
กระแสเงินสดและขายในอนาคต จะรับรู้ก าไร/ ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเข้างบก าไรขาดทุน
เบ ็ด เสร ็จ อื ่น  (FVOCI) แต ่หากถ ือเ พื ่อมุ ่งหว ัง เพ ียงกระแสเง ินสดตามส ัญญา จะว ัดม ูลค ่าด ้วยว ิธี 
ราคาทุนตัดจ าหน่ายและมีการกันส ารองตามท่ีกล่าวข้างต้น 

 นอกจากการแสดงรายการในงบการเงินที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว อัตราส่วนทางการเงิน 
บางรายการก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เช่น (1) เงินให้สินเชื่อใน Stage 2 ratio อาจมากกว่า Special 
Mention (SM) ratio เดิม เนื่องจากขอบเขตการนับลูกหนี้ที่กว้างกว่า (2) Net Interest Margin (NIM) อาจ
กว้างขึ้นแต่ไม่มาก เนื่องจากการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากส่วนที่คาดว่าจะได้รับคืนของลูกหนี้ NPL 

 ส าหรับข้อกังวลของลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่อาจส่งผลให้ภาระการกันเงินส ารองของ สง.
เพ่ิมขึ้นนั้น ก็อาจไม่ได้ส่งผลกระทบมากนัก เนื่องจาก สง. สามารถปรับชั้นลูกหนี้ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
ให้ดีขึ้นได้ หากลูกหนี้สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ดังนี้ (1) ลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL 
สามารถปรับชั้นจาก Stage 2 เป็น Stage 1 ได ้หากลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้ติดต่อกัน 3 เดือน/งวด และ (2) 
ลูกหนี้ที่เป็น NPL สามารถปรับชั้นจาก Stage 3 เป็น Stage 2 ได้ หากสามารถช าระติดต่อกัน 3 เดือน/งวด และ
หลังจากนั้น หากลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่ได้ และ สง. พิจารณาแล้วว่าความเสี่ยงของลูกหนี้ดี
ขึ้น หรือไม่มียอดหนี้คงค้าง ณ สิ้นเดือนที่ 9 นับจากวันที่ปรับชั้นลูกหนี้เป็น Stage 2 สามารถปรับเป็น Stage 1 
ได้ ดังนั้น หากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สามารถช่วยให้ลูกหนี้มีสถานะ และผลประกอบการดีขึ้น ก็จะช่วยให้ภาระ
การกันเงินส ารอง และผลประกอบการของ สง. ดีขึ้นด้วย 

 มาถึงตรงนี้หลายคนอาจคิดว่าการน า TFRS 9 มาใช้ จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และ ระบบ สง. เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกันเงินส ารอง ซึ่งจะเป็นภาระ
ต้นทุนให้กับ สง. อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา สง. กันเงินส ารองเพ่ิมเติมส าหรับเงินให้สินเชื่อ Current Loan (CL) และ 
Possible Impaired Loan (PIL) ตามหลักการ EL ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการกันเงินส ารอง
ตาม TFRS 9 ที่จะเริ่มบังคับใช้ในปี 2563 นี้ โดยจากการติดตามผลกระทบของการน า TFRS 9 มาใช้ พบว่า ณ 
วันแรกของการถือปฏิบัติตาม TFRS 9 ระบบ สง. มีปริมาณเงินส ารองเพียงพอรองรับการถือปฏิบัติตาม 
TFRS 9 ท าให้ไม่ส ่งผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยสินเชื ่อ มากนัก ประกอบกับสภาวะตลาดที ่มี 
การแข่งขันสูง และ สง. ต้องรักษาฐานลูกค้า ท าให้ผลกระทบจากการปรับดอกเบี้ยมีจ ากัด ดังนั้น การเริ่ม
บังคับใช้มาตรฐาน TFRS 9 ในครั้งนี้ คาดว่าจะไม่กระทบต่อการปล่อยสินเชื่อของ สง. ในขณะที่จะช่วย
ส่งเสริมให้ สง. แสดงฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีเงินส ารองเพียงพอเพ่ือรองรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคตด้วย นอกจากนี้ งบการเงินของ สง. ไทยจะสอดคล้องตามสากล ซึ่งจะช่วยให้ระบบสถาบันการเงินมี
ความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน 

-------------------------------------------------------------  
บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคล ซ่ึงไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย 


