




















































ค าถาม – ค าตอบ แนบท้ายประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
เรื่อง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน 

 
ล าดับ ค าถาม ค าตอบ 
 หมวด 1 การบัญชีส าหรับการขายทรัพย์สินรอการขาย 
   1 กรณีการขายทรัพย์สินรอการขายให้กับบุคคล

ทั่วไป ส าหรับรายการที่มียอดขายสูงกว่า 10 ล้าน
บาท ซึ่งมีการก าหนดเงื่อนไขการรับรู้ก าไรนั้น จะ
พิจารณารายการดังกล่าวอย่างไร โดยจะให้
พิจารณาทรัพย์สินรอการขายเป็นต่อรายชิ้นหรือ
พิจารณาเป็นรายสัญญา 

การก าหนดเงื่อนไขของการรับรู้ก าไรจากการขายทรัพย์สิน
รอการขายเป็นรายได้นั้น มีเจตนารมณ์ที่จะยึดหลัก 
ความระมัดระวังว่าผู้ซื้อจะไม่ยกเลิกการซื้อและผู้ซื้อมี
ความสามารถในการจ่ายช าระเงิน ซึ่งจะส่งผลต่อ 
ความแน่นอนในการรับรู้ก าไรของสถาบันการเงิน ดังนั้น 
การพิจารณารายการที่มียอดขายสูงกว่า 10 ล้านบาท นั้น 
ให้พิจารณาเป็นรายสัญญาของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งอาจเป็น
การซื้อทรัพย์สินรอการขายเพียง 1 ชิ้นหรือหลายชิ้น  
ในคราวเดียวกันได้ 

2 การก าหนดราคาท่ีใช้ในการขายสินทรัพย์ของ
สถาบันการเงินให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่
สถาบันการเงินถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทบริหารสินทรัพย์นั้น รวมทั้ง
ข้อก าหนดในการพิจารณาตัดบัญชีสินทรัพย์ 
ออกจากงบการเงินของสถาบันการเงินผู้โอน  
ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใด 
 

ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม (ที่เคยก าหนดไว้ในหนังสือเวียนที่ 
ธปท. สนส. (01) ว. 3258/2543 เรื่อง ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติส าหรับบริษัทบริหารสินทรัพย์ ลงวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2543) คือ 
(1) ในการขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัทบริหารสินทรัพย์ ให้
สถาบันการเงินก าหนดราคาที่ใช้ในการโอนขายอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 (1.1)  มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ซึ่งมีความหมาย
ตามมาตรฐานการบัญชี 
 (1.2)  ราคาตามบัญชีซึ่งเป็นราคาหลังจากกันส ารอง
ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
 (1.3)  ส าหรับกรณีที่โอนขายให้แก่บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ที่กองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัทบริหารสินทรัพย์นั้น ให้ใช้ราคาที่
คณะกรรมการจัดการกองทุนให้ความเห็นชอบ 
(2) การโอนขายสินทรัพย์ของสถาบันการเงินให้แก่บริษัท
บริหารสินทรัพย์จะถือเป็นการขายขาด ซึ่งสถาบันการเงิน 
ผู้โอนจะตัดบัญชีสินทรัพย์นั้นออกจากงบการเงินของผู้โอน
ได้ต่อเมื่อการโอนขายนั้นเป็นไปตามแนวปฏิบัติทาง 
การบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ 
ทางการเงิน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในกรณีที่การโอนขาย
สินทรัพย์ไม่เข้าเงื่อนไขตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี
เกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
ข้างต้น สถาบันการเงินจะต้องบันทึกการโอนดังกล่าวเป็น
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ล าดับ ค าถาม ค าตอบ 
การกู้ยืมโดยมีสินทรัพย์ที่โอนเป็นหลักประกัน ทั้งนี้  
เงินกู้ยืมดังกล่าวจะต้องมีจ านวนไม่เกินมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหรือมูลค่าตามบัญชี 
ตามแต่กรณี 

หมวด 2 การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน 
3 การน าตราสารหนี้หรือสินทรัพย์ทางการเงินใด ๆ  

ที่อยู่ในพอร์ต Held to Maturity (HTM) ไปวาง
เป็นประกัน หรือน าไปท าธุรกรรม Repo หรือ 
Security Borrowing and Lending (SBL)        
จะขัดกับหลักการของมาตรฐานการบัญชีที่
เกี่ยวข้องหรือไม่ ซึ่งจะมีผลให้ไม่สามารถจัด    
ตราสารหนี้ หรือสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว  
ไว้ในพอร์ต HTM ได้อีกต่อไป 

การน าสินทรัพย์ทางการเงินไปวางเป็นประกัน หรือน าไป
ท าธุรกรรม Repo หรือ Security Borrowing and 
Lending (SBL) ไม่เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในด้าน 
ความตั้งใจและความสามารถที่จะถือสินทรัพย์ทางการเงิน
นั้นจนครบก าหนด หากกิจการยังคงคาดว่าจะสามารถ
ได้รับสินทรัพย์ทางการเงินนั้นกลับคืนมาเมื่อครบก าหนด
สัญญาดังกล่าว (ข้อก าหนดใน Guidance on 
implementing IAS 39: B.18)  
จากข้อก าหนดที่กล่าวประกอบกับการสอบถามความเห็น
เพ่ิมเติมจากส านักงานสอบบัญชี และข้อมูลจากการท า
ธุรกรรมของสถาบันการเงินที่ผ่านมา จึงเห็นว่าสถาบัน
การเงินสามารถน าตราสารหนี้หรือสินทรัพย์ทางการเงิน 
ใด ๆ ในพอร์ต HTM ไปวางเป็นประกัน หรือน าไปท า
ธุรกรรม Repo หรือ SBL ได ้ซึ่งตามปกติจะได้รับตราสาร
หรือสินทรัพย์ทางการเงินที่วางเป็นหลักประกันนั้นกลับคืน 
จึงไม่เป็นเหตุให้ขัดกับข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชีใน
การจัดประเภทตราสารหนี้หรือสินทรัพย์ทางการเงิน
ดังกล่าวไว้ในพอร์ต HTM 

4 การพิจารณาลักษณะของตลาดซื้อขายคล่อง ใช้นิยามของตลาดซื้อขายคล่องตามท่ีก าหนดในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับท่ี 105 เรื่อง การบัญชีส าหรับเงินลงทุน
ในตราสารหนี้และตราสารทนุ คือ ตลาดที่มีคุณสมบัติ 
ทุกข้อดังต่อไปนี้ 
 (1) รายการที่ซื้อขายในตลาดต้องมีลักษณะเหมือนกัน   
 (2) ต้องมีผู้เต็มใจซื้อและขายตลอดเวลาท าการ 
 (3) ต้องเปิดเผยราคาต่อสาธารณชน   
ทั้งนี้ ในปัจจุบัน อาจพิจารณาจากตลาดที่มีหน่วยงาน 
ของรัฐก ากับดูแลให้เป็นตลาดซื้อขายคล่องโดยอนุโลม 
ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 

5 การประเมินมูลค่ายุติธรรม มีประเด็นค าถามดังนี้
5.1 ในกรณีของตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขาย 
     คล่องรองรับหรือตลาดนั้นไม่มีคุณสมบัติ 

เพียงพอที่จะเป็นตลาดซื้อขายคล่อง ซึ่งมีการ 
ก าหนดในประกาศไว้ว่าสามารถให้ 

 
5.1 สถาบันการเงินผู้ถือตราสารไม่สามารถประเมิน 

มูลค่ายุติธรรมได้เอง ต้องเป็นสถาบันการเงิน 
บุคคลที่ 3 หรือที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเท่านั้น  
ทั้งนี้ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่ไม่มี 
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ล าดับ ค าถาม ค าตอบ 
สถาบันการเงินที่เชื่อถือได้เป็นผู้ประเมิน 
มูลค่ายุติธรรมนั้น สถาบันการเงินผู้ถือตราสาร
ดังกล่าวสามารถเป็นผู้ประเมินมูลค่ายุติธรรม
ได้เองหรือไม่ 
 

5.2 ตราสารหนี้บางตัวที่มีความเคลื่อนไหวไม่ 
     บ่อย ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ 
     หรือตลาดนั้นไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็น 
     ตลาดซื้อขายคล่อง จะประเมินมูลค่ายุติธรรม           
     อย่างไร 
 
 
 
 
 
5.3 ตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ  
     ที่มีอายุน้อยกว่าอายุต่ าสุดของพันธบัตร 
     รัฐบาล จะประเมินมูลค่ายุติธรรมอย่างไร 
 
5.4 เงินลงทุนที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขาย 
     คล่องมากกว่าหนึ่งตลาด จะใช้ราคาจาก 
     ตลาดใดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
 
 
 
 
 
5.5 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีตลาดซื้อขาย 
     คล่องรองรับ สถาบันการเงินสามารถใช้ราคา 
     เสนอซื้อหรือราคาเสนอขายในการประเมิน 
     มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตามมาตรฐาน 

 การบัญชี ฉบับท่ี 105 เรื่อง การบัญชี 
 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และ 
 ตราสารทุน ได้หรือไม่ 

 

การซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง สามารถใช้เทคนิค
การประเมินมูลค่ายุติธรรมตามที่ก าหนดใน 
เอกสารแนบ 2 ของประกาศ ธปท. ที่ สนส. 14/2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงส าหรับ 
ธุรกรรมอนุพันธ์ 

5.2 กรณีท่ีเป็นตราสารหนี้ที่มี list อยู่ใน ThaiBMA ถือว่า 
มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับโดยอนุโลมและให้ใช้อัตรา
ผลตอบแทนที่เผยแพร่ไว้ใน Website ทุก 15 วัน แต่
กรณีท่ีเป็นตราสารหนี้อ่ืนที่ไม่มีใน list ของ ThaiBMA 
ถือว่าเป็นตราสารหนี้ที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ
หรือตลาดนั้นไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็น 
ตลาดซื้อขายคล่อง ให้ใช้วิธีการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ตามท่ีก าหนดในเอกสารแนบ 2 ของประกาศ ธปท. ที่  
สนส. 14/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหาร 
ความเสี่ยงส าหรับธุรกรรมอนุพันธ์ 

5.3 ให้ใช้ T-Bill ในหัวข้อ Yield - Yield curve ซึ่งเป็น
ระยะสั้น ต่อกับ yield curve ของ Government 
Bond ซ่ึงจะท าให้มีอัตราผลตอบแทนของตราสาร
ตั้งแต่ 0 ถึงประมาณ 20 ปี 

5.4 ส าหรับเงินลงทุนที่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับมากกว่า
หนึ่งตลาด สถาบันการเงินต้องใช้ราคาจากตลาดหลัก
ในการวัดมูลค่าเงินลงทุน โดยตลาดหลัก หมายถึง 
ตลาดที่ตราสารหรือสินทรัพย์มีการกระจายการขาย
โดยรวมในสัดส่วนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดอ่ืนใน
สภาพปกติ สัดส่วนดังกล่าวต้องเป็นสัดส่วนของ
จ านวนตราสารที่จ าหน่ายอยู่ในตลาดเทียบกับจ านวน
ตราสารที่ออกจ าหน่ายทั้งสิ้น 

5.5 ส าหรับตราสารหนี้ประเภทตั๋วเงินคลัง พันธบัตร
รฐับาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร 
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้สถาบันการเงินใช้เฉพาะ 
อัตราผลตอบแทนหรือราคาเสนอซื้อเฉลี่ยครั้งล่าสุด
จาก Website ของ ThaiBMA และส าหรับตราสารหนี้
ประเภทหุ้นกู้บริษัทเอกชน ให้ใช้อัตราผลตอบแทน
หรือราคาเสนอซื้อเฉลี่ยครั้งล่าสุดจากตลาดซื้อขาย
คล่องอ่ืนที่มีหน่วยงานของรัฐก ากับดูแลและ
หลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายอยู่ เพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้การบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน มีความ
สอดคล้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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ล าดับ ค าถาม ค าตอบ 
 6 การถือบัตรเงินฝาก (Certificate of Deposit: 

CD) ระหว่างสถาบันการเงินจะจัดประเภท
รายการอย่างไร ถือเป็นเงินลงทุนหรือไม่ 

ในกรณีที่สถาบันการเงินถือบัตรเงินฝากของสถาบันการเงิน
อ่ืน จะจัดประเภทเป็นรายการระหว่างธนาคารและ 
ตลาดเงิน ไม่ใช่เงินลงทุน 

7 การจัดประเภทเงินลงทุนที่สถาบันการเงินได้มา
จากการแปลงหนี้เป็นทุน จะสามารถก าหนดให้ 
จัดประเภทตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด 
ได้เลยหรือไม่ โดยไม่ต้องพิจารณาว่าหากเป็น 
เงินลงทุนที่มีข้อจ ากัดในการถือครองและจ าหน่าย 
ใหส้ถาบันการเงินจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป
หรือเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย ได้
หรือไม่ และจะสามารถจัดประเภทเงินลงทุนที่มี
ข้อจ ากัดดังกล่าวเป็นเงินลงทุนประเภทเผื่อขาย 
ได้หรือไม่  

สถาบันการเงินจะต้องจัดประเภทเงินลงทุนที่สถาบัน
การเงินได้มาจากการแปลงหนี้เป็นทุนตามท่ีระบุใน
ข้อก าหนดข้อ 3 หมวด 2 การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน  
ของประกาศฉบับนี้ เพ่ือให้การแสดงรายการมีความถูกต้อง
ชัดเจน ส าหรับกรณีท่ีเงินลงทุนมีข้อจ ากัดในการถือครอง
และจ าหน่าย จะหมายถึง เงินลงทุนที่มีเงื่อนไขห้ามไม่ให้
สถาบันการเงินจ าหน่ายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือถ้าจะ
จ าหน่ายจะต้องเสนอให้กับผู้ออกตราสารก่อน หรือมีข้อจ ากัด
อ่ืน ๆ ในการถือครองและจ าหน่าย ให้จัดประเภทเป็นเงิน
ลงทุนทั่วไป หรือเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย 
แล้วแต่กรณ ีโดยไม่สามารถจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขายได ้

8 หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ถูกสั่งพักการซื้อขาย จะมีการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมอย่างไร 
  
 

ให้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย คือ หลักทรัพย์จดทะเบียนใดถูกสั่งพัก 
การซื้อขายติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่า 90 วันขึ้นไป
หรือเข้าเกณฑ์อาจถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ ถือว่า
หลักทรัพย์นั้นไม่มีราคาตลาด กิจการผู้ลงทุนไม่ควรจัด
ประเภทหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการ
ของตลาดต่อไปและให้โอนหลักทรัพย์นั้นไปเป็นหลักทรัพย์
อ่ืน (เงินลงทุนทั่วไป) และตีราคาหลักทรัพย์ด้วยวิธี 
ราคาทุน โดยให้ใช้ราคาปิดครั้งสุดท้ายก่อนตลาด
หลักทรัพย์สั่งพักการซื้อขายเป็นราคาทุนใหม่ของ
หลักทรัพย์ดังกล่าวและปรับด้วยมูลค่าที่ลดลงอย่างถาวร
ของหลักทรัพย์ โดยแสดงมูลค่าที่ลดลงอย่างถาวรดังกล่าว
ไว้ในงบก าไรขาดทุน (พิจารณาการด้อยค่าของหลักทรัพย์) 

 9 นิยามของตราสารหนี้ครอบคลุมถึงหุ้นกู้ 
แปลงสภาพ (Convertible Bond) ด้วยหรือไม่ 

นิยามของตราสารหนี้ รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ เฉพาะ
มูลค่าเทียบเท่าตราสารหนี้ แต่ไม่รวมมูลค่าสิทธิในการ
แปลงสภาพ 

10 ตั๋วเงินที่ออกโดยระบุว่า “ตั๋วเงินนี้เป็น
หลักทรัพย์….” ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 
ก.ล.ต. โดยมีทั้งการเสนอขายในกรณีทั่วไป 
(Public Offering) และการเสนอขายในวงจ ากัด 
(Limited Offering) จะต้องจัดประเภทเป็น 
เงินลงทุนใช่หรือไม่ 

ตั๋วเงินที่ระบุว่าเป็นหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการระดมทุน ให้จัดประเภทเป็น 
เงินลงทุน 
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11 เงินลงทุนในหน่วยลงทุน จัดเป็นตราสาร

ประเภทใด 
เนื่องจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนใด อาจถือได้ว่ามี
ฐานะร่วมเป็นเจ้าของกองทุนนั้น ดังนั้น สถาบันการเงิน
จึงควรน าหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับตราสารทุน ที่ก าหนดไว้
ในหมวด 2 ของประกาศฉบับนี้ มาใช้โดยอนุโลมส าหรับ
เงินลงทุนในหน่วยลงทุน   

หมวด 3 การรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้ 
12 สถาบันการเงินควรบันทึกบัญชีและจัดประเภท

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่รับซื้อหรือรับโอนมาอย่างไร 
ให้สถาบันการเงินบันทึกบัญชีและจัดประเภทลูกหนี้ 
เงินให้กู้ยืมที่รับซื้อหรือรับโอนมาตามแนวปฏิบัต ิ
ทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทาง 
การเงิน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในหมวด 3 ของประกาศฉบับนี้ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
1. ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่รับซื้อหรือรับโอนมาก่อน 
วันที่ 1 มกราคม 2556 - ใหส้ถาบันการเงินจัดประเภท
ลูกหนี้ดังกล่าว (อ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดิมในหมวด 3 
ของประกาศ ธปท. ที่ สนส. 67/2551 เรื่อง ข้อก าหนด
เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน) ดังนี้ 

    1) ในกรณีที่ไม่มีการท าข้อตกลงใหม่ใด ๆ กับลูกหนี้ที่ 
รับซื้อหรือรับโอนมา และไม่ได้มีการให้สินเชื่อเพิ่มเติม  
ให้จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในลูกหนี้ และใช้วิธีปฏิบัติ
ทางบัญชีเช่นเดียวกับเงินลงทุนในตราสารหนี้และ 
ตราสารทุนตามมาตรฐานการบัญชีไทยที่เกี่ยวข้อง 

     2) ในกรณีที่มีการให้สินเชื่อเพิ่มเติมแก่ลูกหนี้ที่รับซื้อ 
หรือรับโอนมา ซึ่งอาจเป็นการให้สินเชื่อภายใต้วงเงิน 
ที่ยังเหลืออยู่ตามสัญญาเดิมหรือท าสัญญาใหม่ ให้แยก
พิจารณา ดังนี้ 

        2.1) กรณีที่สามารถแยกลูกหนี้ส่วนที่รับซื้อหรือ 
รับโอนมากับส่วนที่ให้สินเชือ่เพิ่มเติมได้อย่างชัดเจน   

       (1) ลูกหนี้ส่วนที่ซื้อมาครั้งแรกตามสัญญา
เดิม ซึ่งมิได้มีการท าสัญญาใด ๆ และปรับเปลี่ยนเงื่อนไข
ใด ๆ เพิ่มเติมจากสัญญาเดิม ให้จัดประเภทส่วนนี้เป็น 
เงินลงทุนในลูกหนี้ และใช้วิธีปฏิบัติทางบัญชีเช่นเดียวกับ
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนตามมาตรฐาน
การบัญชีไทยที่เกี่ยวข้อง 
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       (2) ลูกหนี้ส่วนที่ให้สินเชื่อใหม่เพิ่มเติม  
โดยอาจท าสัญญาใหม่เพิ่มเติมจากสัญญาเดิม หรือ 
ท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มเติมจากสัญญาเดิม  
ให้จัดประเภทส่วนนี้เป็นเงินให้สินเชื่อเช่นเดียวกับ 
เงินให้สินเชื่อทั่วไป   

         2.2) กรณีที่ไม่สามารถแยกลูกหนี้ส่วนที่รับซื้อ
หรือรับโอนมากับส่วนที่ให้สินเชื่อเพิ่มเติมได้อย่างชัดเจน 
เนื่องจากลักษณะการให้สินเชื่อเป็นสินเชื่อที่มีการช าระ
และการยืมเงินอย่างต่อเนื่อง (Revolving Credit) เช่น 
วงเงินเบิกเกินบัญชี การให้สินเชื่อบัตรเครดิต หรือ 
ลูกหนี้อื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน ให้จัดประเภทเป็น 
เงินให้สินเชื่อทั้งจ านวน  

    3) ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือท าข้อตกลง
ใหม่ในการช าระหนี้ โดยท าสัญญาใหม่เพิ่มเติมจาก
สัญญาเดิม หรือยกเลิกสัญญาเดิม หรือท าสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้จัดประเภทรายการลูกหนี้ 
เป็นเงินให้สินเชื่อทั้งจ านวน 

    4) ในกรณีที่มีการให้สินเชื่อเพิ่มเติม โดยการยกเลิก
สัญญาเดิมและท าเป็นสัญญาการกู้ยืมใหม่ ให้จัดประเภท
รายการเป็นเงินให้สินเชื่อท้ังจ านวน 

    5) ในกรณีทีลู่กหนี้ที่รับซ้ือหรือรับโอนมาได้มีการจัด
ประเภทเป็นเงินให้สินเชื่อแล้ว และต่อมาลูกหนี้ดังกล่าว
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีตกลงใหม่ได้ ให้จัด
ประเภทรายการเป็นเงินให้สินเชื่อต่อไป โดยห้ามเปลี่ยน
การจัดประเภทรายการจากเงินให้สินเชื่อเป็นเงินลงทุนอีก 
2. ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่รับซื้อหรือรับโอนมาหลัง 
วันที่ 1 มกราคม 2556 – ให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัต ิ
ทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ 
ทางการเงิน ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมของสภาวิชาชีพบัญชีฯ  

13 ในกรณีที่สถาบันการเงินรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้
เงินให้กู้ยืมหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และมี
ความประสงค์ที่จะขายลูกหนี้ดังกล่าวในอนาคต 
สถาบันการเงินควรบันทึกบัญชีอย่างไร และต้อง
มีหลักฐานแสดงความประสงค์ในการขายหรือไม่ 

ในกรณีที่สถาบันการเงินรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้ 
เงินให้กู้ยืม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขายลูกหนี้ในอนาคต 
สถาบันการเงินอาจพิจารณาจัดประเภทลูกหนี้เป็น 
เงินลงทุนในลูกหนี้ได้  
ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีตลาดที่มี 
สภาพคล่อง (active market) ส าหรับการซื้อขายลูกหนี้
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เงินให้กู้ยืม ดังนั้น ในการแสดงถึงวัตถุประสงค์ที่จะขาย
ลูกหนี้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดประเภทลูกหนี้ 
เงินให้กู้ยืมที่รับซื้อหรือรับโอนมานั้น จึงควรอ้างอิงจาก
สัญญาจะซื้อจะขายลูกหนี้ที่ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์
อักษร และต้องมีการจัดเก็บหลักฐานไว้เพื่อให้ผู้ตรวจการ
ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถตรวจสอบได้ 

14 ในกรณีที่สถาบันการเงินรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้
เงินให้กู้ยืมหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และมี
ความประสงค์ที่จะรับผลตอบแทนจากลูกหนี้
ดังกล่าวนอกเหนือจากการรับช าระกระแส 
เงินสดตามสัญญาของลูกหนี้ในจ านวนที่มี
สาระส าคัญในอนาคต ควรบันทึกบัญชีอย่างไร 

ในกรณีที่สถาบันการเงินรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้ 
เงินให้กู้ยืม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรับผลตอบแทนอ่ืนจาก
ลูกหนี้ สถาบันการเงินอาจพิจารณาจัดประเภทลูกหนี้เป็น
เงินลงทุนในลูกหนี้ได้  
ทั้งนี้ ผลตอบแทนอ่ืนดังกล่าว จะต้องเข้าเงื่อนไขดังนี้ 
      (1) มิใช่การรับช าระเงินสดตามสัญญาเงินให้สินเชื่อ 
(รวมสัญญาปรับปรุงเงื่อนไขการช าระหนี้) และสัญญาอ่ืน
ที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกับสัญญาเงินให้สินเชื่อ 

      (2) มีจ านวนที่มีนัยส าคัญจนท าให้การรับซื้อหรือ 
รับโอนลูกหนี้ดังกล่าว มีลักษณะเสมือนเป็นการลงทุนใน
สินทรัพย์   

15 กรณีที่สถาบันการเงินซื้อลูกหนี้ประเภท 
Syndicate loan เข้ามาก่อนวันที่ 1 มกราคม 
2556 ซึ่งได้จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในลูกหนี้  
และต่อมา (หลังวันที ่1 มกราคม 2556) ได้ซื้อ
ลูกหนี้รายเดียวกันเพิ่มเติม ควรจัดประเภท
ลูกหนี้ดังกล่าวอย่างไร 

ในการด าเนินการพิจารณาจัดประเภทลูกหนี้นั้น สถาบัน
การเงินควรพิจารณาถือปฏิบัติดังนี้ 
1. กรณีที่สถาบันการเงินสามารถแยกลูกหนี้ส่วนที่รับซื้อ
หรือรับโอนมา ก่อนวันที ่1 มกราคม 2556 และส่วนที่ซื้อ
เพิ่มเติมในภายหลังได้อย่างชัดเจน ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
   (1) ลูกหนี้ส่วนที่ซื้อมาครั้งแรกตามสัญญาเดิม ซึ่งมิได้มี
การท าสัญญาใด ๆ และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติม
จากสัญญาเดิม ให้จัดประเภทรายการส่วนนี้เป็นเงินลงทุน
ในลูกหนี้ตามเดิม และใช้วิธีปฏิบัติทางบัญชีเช่นเดียวกับ
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนตามมาตรฐานการ
บัญชีไทยที่เกี่ยวข้อง 

   (2) ลูกหนี้ส่วนที่ซื้อเพิ่มเติม ให้จัดประเภทโดยอ้างอิง
ตามหลักการประกาศฉบับนี้ และแนวปฏิบัติทางบัญชี
เกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน ลง
วันที่ 27 ธันวาคม 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 

2. กรณีที่สถาบันการเงินไม่สามารถแยกลูกหนี้ส่วนที่ 
รับซื้อหรือรับโอนมาก่อน และส่วนที่ซื้อเพิ่มเติมใน
ภายหลังได้อย่างชัดเจน ให้จัดประเภทตามหลักการใน
ประกาศฉบับนี้ทั้งจ านวน 
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16 สถาบันการเงินควรพิจารณานับวันค้างช าระ 

เพื่อจัดชั้นลูกหนี้ที่รับซ้ือหรือรับโอนมาที่ได้ 
จัดประเภทเป็นเงินให้สินเชื่ออย่างไร 

 กรณีที่สถาบันการเงินรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้มาจาก
สถาบันการเงินอ่ืน   

สถาบันการเงินควรจัดชั้นและกันเงินส ารองลูกหนี้ที่
รับซื้อหรือรับโอนมาซึ่งได้จัดประเภทเป็นเงินให้สินเชื่อ 
ในลักษณะเดียวกันกับเงินให้สินเชื่อทั่วไป กล่าวคือ เริ่ม
นับวันค้างช าระนับจากวันที่ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้กับ
สถาบันการเงิน อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินควรพิจารณา
ปัจจัยเชิงคุณภาพในการจัดชั้นลูกหนี้ดังกล่าว
นอกเหนือจากการพิจารณาระยะเวลาการค้าง 
ช าระหนี้ด้วย 

 กรณีที่สถาบันการเงินมีลูกหนี้ที่รับซื้อรับโอนมาก่อน
วันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งมีการบันทึกเป็นเงินลงทุนใน
ลูกหนี้ และต่อมาหลัง 1 มกราคม 2556 มีการเปลี่ยน
การจัดประเภทจากเงินลงทุนในลูกหนี้เป็นเงินให้สินเชื่อ 

หากลูกหนี้มีการค้างช าระก่อนวันที่มีการเปลี่ยนการ
จัดประเภท ให้สถาบันการเงินจัดชั้นและกันเงินส ารอง
ลูกหนี้ทีร่ับซื้อหรือรับโอนมา โดยให้นับระยะเวลาการ
ค้างช าระต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนการจัดประเภท 
เช่น เงินลงทุนในลูกหนี้ นาย ก. มีการค้างช าระเงินต้น
หรือดอกเบีย้เป็นระยะเวลา 2 เดือน นับแต่วันถึง
ก าหนดช าระ หากต่อมาธนาคารมีการเปลี่ยนการจัด
ประเภทใหม่เป็นเงินให้สินเชื่อ นาย ก. ยังคงค้างช าระ
เงินต้นหรือดอกเบี้ยต่ออีกเป็นระยะเวลา 1 เดือน  
ในกรณีนี้ให้พิจารณานับระยะเวลาการค้างช าระ
ต่อเนื่องรวมเป็น 3 เดือน  

 กรณีที่สถาบันการเงินมีการรับซื้อหรือรับโอนลูกหนี้มา
หลังวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะซื้อ
มาเพื่อขายออกไป (โดยมีหลักฐานประกอบ) จึงบันทึก
ลูกหนี้ที่รับซื้อรับโอนมาเป็นเงินลงทุนในลูกหนี้  แต่
ต่อมามีเหตุต้องเปลี่ยนจากเงินลงทุนในลูกหนี้เป็นเงิน
ให้สนิเชื่อ ให้สถาบันการเงินเริ่มนับระยะเวลาค้างช าระ
จากวันที่มีการเปลี่ยนประเภทเป็นเงินให้สินเชื่อ 

17 สถาบันการเงินควรมีการบันทึกบัญชีดอกเบี้ยรับ
ส าหรับลูกหนี้ที่ได้รับซื้อหรือรับโอนมา และ 
จัดประเภทเป็นเงินให้สินเชื่อหรือเงินลงทุน 
ในลูกหนี้อย่างไร 

ในการรับรู้รายได้ลูกหนี้ที่รับซื้อหรือรับโอนมานั้น ให้
สถาบันการเงินรับรู้รายได้และถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทลูกหนี้ที่รับซื้อหรือ
รับโอนมานั้น กล่าวคือ หากจัดประเภทเป็นเงินให้สินเชื่อ 
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ก็ควรอ้างอิงมาตรฐานการบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับ 
เงินให้สินเชื่อ ซึ่งปัจจุบัน ยังคงอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ 
คงค้าง เป็นต้น ทั้งนี้ สถาบันการเงินยังคงต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ ธปท. ก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้และการระงับ
รับรู้รายได้อย่างเคร่งครัดด้วย 

18 การโอนเปลี่ยนประเภทรายการจากเงินลงทุนใน
ลูกหนี้เป็นเงินให้สินเชื่อ ถือเป็นการโอนเปลี่ยน
ประเภทสินทรัพย์ทางการเงินหรือไม่ และควร
บันทึกบัญชีอย่างไร 

การโอนเปลี่ยนประเภทรายการจากเงินลงทุนในลูกหนี้เป็น
เงินให้สินเชื่อ ถือเป็นการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์
ทางการเงิน ดังนั้น ณ วันที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทจาก
เงินลงทุนในลูกหนี้เป็นเงินให้สินเชื่อ สถาบันการเงินต้อง
ใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทในการ
บันทึกบัญชี และรับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับ
มูลค่ายุติธรรม ณ วันนั้นเป็นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไร
ขาดทุนทันที ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด 

หมวด 4 การแปลงค่าสกุลเงินต่างประเทศทุกสกุลให้เป็นสกุลเงินบาท 
19 ถ้าธนาคารมีรายการฐานะเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าทั้งใน Trading book และ Banking 
book ธนาคารสามารถใช้วิธี Premium/ 
Discount amortization ส าหรับ Banking 
book ในขณะที่ใช้อัตราตามระยะเวลาคงเหลือ
ส าหรับ Trading book ได้หรือไม่ 

สามารถใช้ได้ หากสถาบันการเงินยังไม่มีความพร้อมที่จะใช้
อัตราแลกเปลีย่นสัญญาซื้อขายล่วงหนา้ส าหรบัระยะเวลา
คงเหลือในการค านวณฐานะเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ใน Banking book ได้ 

20 ในกรณีที่ใช้ราคาท่ีคู่ค้าเสนอในการประเมิน 
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ หากราคาที่ 
คู่ค้าเสนอมากกว่า 1 ราย แตกต่างกัน ควร
เลือกใช้ราคาใดเป็นมูลค่ายุติธรรมของตราสาร 
(ราคาถัวเฉลี่ย/ราคาต่ าสุด) 

สถาบันการเงินพึงใช้ราคาที่สามารถสะท้อนมูลค่าของ 
ตราสารอนุพันธ์ได้ดีที่สุด (best estimate) โดยควร
ค านึงถึงหลักความระมัดระวังเพ่ือมิให้สินทรัพย์ตราสาร
อนุพันธ์มีมูลค่าสูงเกินกว่ามูลค่ายุติธรรมที่สถาบันการเงิน
คาดว่าจะได้รับจริง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของมาตรฐาน
การบัญชีทั่วไป 

หมวด 5 การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม หรือเงินค่างวดจากการให้เช่าซื้อ 
21 การบันทึกยกเลิกรายได้จากการบันทึกบัญชี

ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมหรือเงินเบิกเกินบัญชีหรือ
เงินค่างวดจากการให้เช่าซื้อของลูกหนี้ที่สถาบัน
การเงินบันทึกบัญชีเป็นรายได้ไว้ออกจากบัญชี 
เมื่อลูกหนี้ดังกล่าวเป็นลูกหนี้ที่ค้างช าระหรือมี
ลักษณะตามที่ ธปท. ก าหนด ส าหรับรายการที่
เกิดข้ึนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2543 ยังคงได้รับ
ยกเว้นเช่นเดียวกับท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์เดิม
หรือไม่ 

ยังคงได้รับการยกเว้นเช่นเดียวที่ก าหนดในหลักเกณฑ์เดิม 
ดังนั้น หากยังมีรายการดังกล่าวที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 
2543 เหลืออยู่ สถาบันการเงินได้รับยกเว้นไม่ต้องบันทึก
ยกเลิกรายได้ที่ได้บันทึกบัญชีไว้แล้ว 

22 การระงับการบันทึกบัญชีเป็นรายได้ตามข้อ 3.4 
เมื่อลูกหนี้ถูกจัดชั้นเป็นประเภทสินทรัพย์จัด 

ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.4 ที่ก าหนด หากลูกหนี้ยังไม่ค้างช าระ
ดอกเบี้ยเกินกว่า 3 เดือน แต่ถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์จัดชั้น
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ชั้นสูญ สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ หรือสินทรัพย์
จัดชั้นสงสัย แม้ว่าจะยังไม่ค้างช าระดอกเบี้ยเกิน 
90 วัน นั้น ในทางปฏิบัติ ปัจจุบันสถาบันการเงิน
มีเกณฑ์ Downgrade ลูกหนี้ที่เข้มขึ้น จึงอาจมี
ลูกหนี้ตามข้อ 3.4 มาก ซึ่งถ้าเป็นลูกหนี้ O/D ที่
ยังค้างช าระไม่ถึง 90 วัน แต่สถาบันการเงินจัดชั้น
เป็นสินทรัพย์จัดชั้นสูญ สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะ
สูญหรือสินทรัพย์จัดชั้นสงสัย จะต้องระงับการ
บันทึกบัญชีเป็นรายได้ ท าให้สถาบันการเงินต้อง
หยุดคิดดอกเบี้ยทบต้นตามเกณฑ์ข้อ 3.4 ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อลูกหนี้ทั้ง ๆ ที่ลูกหนี้ยังสามารถ
ช าระหนี้รายเดือนได้ตามปกติ 

สูญ สินทรัพย์จัดชั้นสงสัยจะสูญ หรือสินทรัพย์จัดชั้นสงสัย 
จะต้องระงับการบันทึกบัญชีเป็นรายได้ตามเกณฑ์สิทธิ ซึ่ง
เป็นการระงับการรับรู้รายได้ทางบัญชีตามหลักความ
ระมัดระวัง แต่หากลูกหนี้ยังคงสามารถช าระดอกเบี้ย 
รายเดือนได้ตามปกติ สถาบันการเงินสามารถบันทึก
ดอกเบี้ยที่ได้รับเป็นรายได้ได้ตามเกณฑ์เงินสด  
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถาบันการเงินจะต้องระงับการรับรู้
ดอกเบี้ยค้างรับเป็นรายได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด แต่ใน 
การบริหารลูกหนี้และการเรียกช าระเงินจากลูกหนี้  
สถาบันการเงินยังสามารถด าเนินการได้ตามสัญญา 

หมวด 6 การบัญชีส าหรับการซื้อขายตั๋วเงิน และธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้า (Trade Finance)  
โดยการรับซ้ือ ซื้อลด รับช่วงซ้ือลดเอกสารตามเงื่อนไขของเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C)  

23 สถาบันการเงินควรมีการบันทึกบัญชีส าหรับ
ธุรกรรมการซื้อขายตั๋วเงิน และธุรกรรมสินเชื่อ
เพื่อการค้า (Trade Finance) โดยการรับซ้ือ 
ซื้อลด รับช่วงซื้อลดเอกสารตามเงื่อนไขของ 
L/C อย่างไร 

ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับธุรกรรมซื้อขายตั๋วเงิน  
และธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้า (Trade Finance) โดย 
การรับซื้อ ซื้อลด รับช่วงซ้ือลดเอกสารตามเงื่อนไขของ 
L/C นั้น สถาบันการเงินควรอ้างอิงแนวทางการบันทึก
บัญชีตามความเสี่ยงและผลตอบแทน (risk and 
reward) ตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด ซึ่งควร
สอดคล้องกับแนวทางการวิเคราะห์ และบริหารความเสี่ยง
ของสถาบันการเงิน 
ทั้งนี้ สถาบันการเงินต้องจัดท าแนวนโยบายการบันทึก
บัญชีที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และถือปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 

24 สถาบันการเงินควรมีการบันทึกบัญชีโดยอ้างอิง
ตามหลักการความเสี่ยงและผลตอบแทน (risk 
and reward) อย่างไร 

ในการอ้างอิงตามหลักการ risk and reward นั้น  
สถาบันการเงินควรพิจารณาจากบุคคลที่สถาบันการเงิน
มีสิทธิไล่เบี้ยตามกฎหมาย และเป็นผู้ที่สถาบันการเงิน
วิเคราะห์สินเชื่อ เช่น 
 กรณีสถาบันการเงินรับซื้อตั๋วเงิน และเอกสารตาม

เงื่อนไขของ L/C ที่ไม่อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์สากล: 
ควรบันทึกบุคคลที่สถาบันการเงินมีสิทธิไล่เบี้ยได้
ตามกฎหมาย เช่น สถาบันการเงินอ่ืนที่รับรอง/
อาวัล หรือ หากไม่มีสถาบันการเงินอ่ืนรับรอง/อาวัล 
ควรพิจารณาบันทึกดังนี้ 

        - กรณีที่ยังคงมีสิทธิไล่เบี้ยผู้ทรงซึ่งขายตั๋วเงิน 
(หรือ L/C): ควรบันทึกผู้ทรงซึ่งขายตั๋วเงิน  
(หรือ L/C)  

        - กรณีทีไ่ม่มีสิทธิไล่เบี้ยผู้ทรงซึ่งขายตั๋วเงิน (หรือ 
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L/C): ควรบันทึกผู้ที่มีภาระต้องช าระเงินให้แก่
สถาบันการเงิน  

 กรณีสถาบันการเงินรับซื้อเอกสารตามเงื่อนไขของ 
L/C ที่อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์สากล: ควรบันทึกบุคคลที่
สถาบันการเงินมีสิทธิไล่เบี้ยได้ตามกฎหมาย ซึ่ง
สถาบันการเงินได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเสมือนเป็น
ลูกหนี้ตามหลักการ risk and reward และ
สอดคล้องกับเกณฑ์สากลที่สถาบันการเงินจะ
สามารถเรียกเก็บหนี้ได้จากใคร เช่น Issuing bank 
หรือ Confirming bank (รวมธนาคารเพื่อการ
พัฒนาระหว่างประเทศ: Multilateral 
development banks ซึ่งเป็นผู้รับรอง หรืออาวัล 
เนื่องจากสถาบันการเงินสามารถเรียกร้องให้สถาบัน
การเงินนั้น เป็นผู้รับช าระหนี้แทนได้) 

25 สถาบันการเงินต้องบันทึกบัญชีอย่างไร ในกรณี
ที่สถาบันการเงินรับซื้อ Domestic L/C ที่
สถาบันการเงินเป็นผู้ออก (Issue) ก่อนวันครบ
ก าหนด 
1. กรณีที่ไม่มีการออกตั๋วแลกเงินภายใต้ L/C นั้น 
2. กรณีที่มีการออกตั๋วแลกเงินภายใต้ L/C นั้น 
(ไม่มีการรับรองตั๋วแลกเงิน) 
3. กรณีที่มีการออกตั๋วแลกเงินภายใต้ L/C นั้น 
และสถาบันการเงินได้รับรองตั๋วแลกเงิน 

กรณีที่สถาบันการเงินรับซื้อหรือซื้อลด L/C (ทั้งกรณี 
International L/C และ Domestic L/C) ที่สถาบัน
การเงินหรือสาขาของสถาบันการเงินเป็นผู้ออก (ทั้งกรณี
ที่มีการออกตั๋วเงินและไม่มีการออกตั๋วเงินภายใต้ L/C 
นั้น) สถาบันการเงินจะมีภาระระหว่างสถาบันการเงินกับ
ผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น ดังนั้น กรณีการออก L/C เพื่อการค้า 
จะบันทึกภาระผูกพันกับผู้ซื้อสินค้า และเมื่อสถาบัน
การเงินรับซื้อ L/C จะบันทึกผู้ซื้อสินค้าเป็นลูกหนี้  
(ล้างภาระผูกพันกับผู้ซื้อสินค้า) 

ทั้งนี้ กรณีที่สถาบันการเงินรับรองตั๋วแลกเงินภายใต้ 
L/C ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออกและรับซื้อกลับมา จะถือ
ว่าไม่มีการรับรองใด ๆ 

26 กรณีทีส่ถาบันการเงินรับซื้อตั๋วเงินทีส่ถาบัน
การเงินนั้นได้รับรอง หรืออาวัล ควรบันทึกบัญชี 
อย่างไร 

กรณีที่สถาบันการเงินที่รับรองหรืออาวัลหรือค้ าประกัน
เป็นนิติบุคคลเดียวกันกับสถาบันการเงินที่ซ้ือตั๋วเงิน จะ
ถือว่าไม่มีการรับรองหรืออาวัลหรือค้ าประกันใด ๆ 
ดังนั้น ใหส้ถาบันการเงินบันทึกบัญชีลูกหนี้จากบุคคลที่
สถาบันการเงินวิเคราะห์สินเชื่อและมีสิทธิไล่เบี้ยตาม
กฎหมาย 

27 กรณีที่สถาบันการเงินรับซื้อ/ซื้อลดตั๋ว sight ใน
ระหว่างรอตรวจสอบเอกสารและยืนยันจาก 
issuing bank ว่า L/C ดังกล่าวถือปฏิบัติตาม
แนวทางหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับสากล (เอกสาร
สอดคล้องกับเงื่อนไขของ L/C) หรือไม่นั้น 
สถาบันการเงินสามารถบันทึก issuing bank 
เป็นลูกหนี้ และหากได้รับปฏิเสธการช าระเงิน

สถาบันการเงินจะบันทึก Issuing bank เป็นลูกหนี้ได้ ก็
ต่อเมื่อระบุได้ว่าเอกสารสอดคล้องกับเงื่อนไขของ L/C 
แล้ว (issuing bank ท าการ accept แล้ว) ทั้งนี้ หาก 
issuing bank ไม่ท าการติดต่อกลับมาภายในระยะเวลา 
5 วันท าการ นับจากวันที่มีการยื่นเอกสาร สถาบัน
การเงินสามารถบันทึก issuing bank เป็นลูกหนี้ได้ 
เนื่องจากแนวทางหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับสากลฯ  
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จาก issuing bank ให้กลับรายการโดยบันทึก 
ผู้ขายลดตั๋วเป็นลูกหนี้แทน ในกรณีที่เป็นการรับ
ซื้อแบบมีสิทธิไล่เบี้ย หรือบันทึกผู้ซ้ือสินค้าเป็น
ลูกหนี้ ในกรณีที่เป็นการรับซ้ือแบบไม่มีสิทธิ 
ไล่เบี้ย ได้หรือไม่ 

(UCP 600) ได้ก าหนดว่า issuing bank จะต้องแจ้ง
การปฏิเสธภายใน 5 วันท าการ นับตั้งแต่วันที่มีการยื่น
เอกสาร 

28 กรณีสถาบันการเงินไม่มีวงเงินกับ Issuing 
bank หรือ Confirming bank ควรบันทึก
บัญชีอย่างไร 

ในกรณีที่สถาบันการเงินพิจารณาแล้วเห็นว่า ความเสี่ยง
และผลตอบแทนของธุรกรรมนั้นอยู่ท่ีบุคคลใด ซึ่ง
สถาบันการเงินมีสิทธิสามารถเรียกร้องได้ตามกฎหมาย  
ก็อาจบันทึกบุคคลนั้นเป็นลูกหนี้ได้ เช่น ผู้ส่งออก  
เป็นต้น ทั้งนี้ สถาบันการเงินควรมีการก าหนดนโยบาย
การบันทึกบัญชีที่ชัดเจน และถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 

29 กรณีที่มีการบันทึกบัญชีสถาบันการเงินอ่ืนเป็น
ลูกหนี้ อันเนื่องมาจากการรับรอง รับอาวัล หรือ
ค้ าประกันตั๋วเงิน หรือธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้า 
ให้แสดงรายการอย่างไร 
 

กรณีที่สถาบันการเงินมีการบันทึกบัญชีสถาบันการเงิน
อ่ืนเป็นลูกหนี้ อันเนื่องมาจากการรับรอง รับอาวัล หรือ
ค้ าประกันตั๋วเงิน หรือธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้า ให้
รายงานภายใต้ ‘รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน’ 
จนกว่า ธปท. จะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

30 ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้า (Trade finance) ที่
มีประกันการส่งออก (TCI) สถาบันการเงินควร
จะบันทึกบัญชีอย่างไร 

ธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้าที่มี TCI เสมือนว่ามีการค้ า
ประกันสินเชื่อท่ัวไปนั้น สถาบันการเงินจะต้องบันทึก
บัญชีเช่นเดียวกันกับการท าธุรกรรมสินเชื่อเพื่อการค้า
ตามปกติ  

31 สถาบันการเงินต้องปรับปรุงแนวทางการ
รายงานข้อมูลต่อ ธปท. หรือไม่ 

การรายงานข้อมูลต่อ ธปท. ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

  
 
ส าหรับการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมในรูปแบบ Excel file นั้น 
สถาบันการเงินสามารถ download Template File 
ได้จาก Website ของ ธปท. ที่ www.bot.or.th ใน
หัวข้อการรับส่งข้อมูลกับ ธปท. – แบบรายงานและ
เอกสารชี้แจง (หมวดสถาบันการเงิน)  โดยให้จัดส่งใน
รอบและระยะเวลาความถี่เช่นเดียวกับการจัดส่งข้อมูล 
Dataset ชุด Balance Sheet (DS_BLS) ตามช่องทาง
การรับส่งข้อมูล DMS DA Extranet  

http://www.bot.or.th/
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32 สถาบันการเงินต้องมีการปรับปรุงรูปแบบ 

งบการเงินให้สอดคล้องกับการรายงานข้อมูลต่อ 
ธปท. หรือไม่ 

สถาบันการเงินไม่ต้องปรับปรุงรูปแบบงบการเงินตาม
การปรับปรุงการรายงานข้อมูลใน Data Set แต่ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้จ าแนกรายการระหว่าง
ธนาคาร (Interbank) ออกเป็นรายการระหว่างธนาคาร
ที่เกิดขึ้นตามปกติ และรายการระหว่างธนาคารที่เกิดจาก
การรับรอง/รับอาวัล ตั๋วเงิน ธุรกรรม Trade Finance 
หรือ Factoring เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถ
เปรียบเทียบข้อมูลได้ดียิ่งข้ึน 

33 สถาบันการเงินจะบันทึกบัญชีส าหรับธุรกรรม
การซื้อขายตั๋วเงิน และธุรกรรมสินเชื่อ 
เพื่อการค้า (Trade Finance) โดยการรับซ้ือ 
ซื้อลด รับช่วงซื้อลดเอกสารตามเงื่อนไขของ 
L/C ที่เกิดก่อนวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้  
ตามวิธีการเดิมได้หรือไม่ 

เนื่องจากธุรกรรม Trade Finance Factoring  และ 
ตั๋วเงิน ส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมระยะสั้น ซึ่งมักสิ้นสุด
ภายในไม่เกิน 1 ปี ดังนั้น รายการที่คงค้างซึ่งเกิดก่อน 
1 มกราคม 2556 ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดิมได้
จนกว่าจะหมดอายุของสัญญา ตามที่ก าหนดในข้อ 6  
บทเฉพาะกาล 

หมวด 7 การบันทึกรายการหนี้สูญได้รับคืน 
34 ตามท่ี ธปท. ก าหนด เรื่อง การบันทึกรายการ 

หนี้สูญรับคืนเป็นรายได้ หมายความว่า 
หากสถาบันการเงินได้รับช าระหนี้จากลูกหนี้ที่
จ าหน่ายเป็นหนี้สูญไปแล้ว ให้บันทึกรายการ 
หนี้สูญรับคืนเป็นรายได้เท่านั้นใช่หรือไม่ เนื่องจาก
มาตรฐานการบัญชีก าหนดวิธีปฏิบัติแบบอื่น 
ไว้ด้วย 

การบันทึกรายการหนี้สูญได้รับคืนนั้น ให้ถือปฏิบัติตามที่
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องก าหนด อย่างไรก็ตาม  
หากสถาบันการเงินเลือกท่ีจะบันทึกรายการดังกล่าวเป็น
รายได้ ให้ค านึงถึงหลักการที่ก าหนดในแม่บทการบัญชี
เกี่ยวกับความแน่นอนที่จะเกิดขึ้นและสามารถวัดค่าได้
อย่างน่าเชื่อถือด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง
เพ่ือมิให้สถาบันการเงินรับรูร้ายได้มากเกินกว่าที่ควรจะเปน็ 

หมวด 8 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
35 ในประกาศฉบับนี้ได้ตัดตัวอย่างของส่วนแบ่งก าไร

ในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยออกจากรายการก าไร
ที่ยังไม่เกิดข้ึนจริง หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจ่าย
จริง เนื่องจากต้องการจะระบุว่าการพิจารณา
จ่ายเงินปันผลให้ใช้งบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น
หรือไม่ 

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 การจ่าย 
เงินปันผลส าหรับกิจการในประเทศไทยต้องพิจารณา
จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น ทั้งนี้ 
เหตุผลที่ตัดตัวอย่างของส่วนแบ่งก าไรในบริษัทร่วมหรือ
บริษัทย่อยออกนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงปัจจุบันใน
งบการเงินเฉพาะกิจการจะไม่มีรายการสว่นแบ่งก าไรใน
บริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยแลว้ 
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36 การพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

สถาบันการเงินนั้น สถาบันการเงินจะต้อง 
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใดบ้าง  

ธปท. ได้ขอความร่วมมือให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ธปท. ก าหนดเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายเงิน
ปันผล โดยระบุอยู่ในเอกสารดังนี้ 
1. ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 21/2555 ลงวันที่  
17 ธันวาคม 2555 เรื่อง ข้อก าหนดเกี่ยวกับการบันทึก
บัญชีของสถาบันการเงิน (หมวด 8 นโยบายการจ่าย 
เงินปันผล) และ 
2. หนังสือที่ ธปท.ฝนส.(21) 391-414/2552 ลงวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2552  เรื่อง ประเด็นที่ควรพิจารณาเก่ียวกับ
แนวนโยบายการจ่ายเงินปันผลของสถาบันการเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

36.1 การก าหนดว่าไม่ควรน าก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
จริง หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริง (unrealized 
gains) และก าไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้
มีการซื้อขายจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผลนั้น 
เนื่องจากปัจจุบันมีก าไร (ขาดทุน) ที่เข้าข่ายเป็น 
Unrealized gain (loss) มากข้ึน ซึ่งส่งผลต่อ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของสถาบันการเงิน จึง
ขอหารือว่ารายการใดบ้างที่ควรน ามาพิจารณา 
และหากมีทั้งรายการก าไรและรายการขาดทุน
สามารถน ามาหักกลบกันก่อนพิจารณาจ่าย 
เงินปันผลได้หรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริง 
(unrealized gains) ให้หมายถึง รายการซึ่งเป็นผลจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และ
มูลค่ายุติธรรม หรือ มีการรับรู้ก าไรที่สูงกว่าหรือขาดทุนที่
ต่ ากว่ากรณีปกติ ดังต่อไปนี้  
     1.  ก าไรสุทธิจากการวัดมูลค่ายุติธรรม (Mark to 
market) ตราสารหนี้ ตราสารทุน ประเภทเพ่ือค้า (โดย
ไม่ใหน้ าผลขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นมาบวกกลบั) 
     2. ก าไรสุทธิจากการ Mark to market ตราสาร
อนุพันธ์ (โดยไม่ใหน้ าผลขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นมาบวกกลบั) 
     3. ก าไรสุทธิจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ (โดย
ไม่ใหน้ าผลขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นมาบวกกลบั) 
     4. ก าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน (โดย
ไม่ให้น าผลขาดทุนมาบวกกลับ)  
     5. รายการก าไรอื่นๆ ที่ ธปท. อาจก าหนดในภายหลัง 
 

2) ก าไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มีการซื้อขายจริง 
เช่น ก าไรจากการขายทรัพย์สินที่ไม่เข้าเง่ือนไขเป็นการขาย
ที่แท้จริงตามหลักการบัญชี หรือ True sale (โดยไม่ให้น า
ผลขาดทุนมาหักกลบ) 

 36.2 ในกรณีที่สถาบันการเงินถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 
แล้ว จะต้องน าก าไร (ขาดทุน) จากการบันทึก
บัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชี มาปรับปรุงก าไรสุทธิ
ระหว่างปีเพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ 

ไม่ต้องน าก าไร (ขาดทุน) จากการบันทึกบัญชีภาษีเงินได้ 
รอตัดบัญชีที่รับรู้ผ่านงบก าไรขาดทุนมาปรับปรุงก าไรสุทธิ
ประจ าปีเพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินปันผล รวมถึง ก าไร
(ขาดทุน) ที่เกิดจากวิธีบัญชีภาษีเงินได้ ซึ่งกระทบก าไร
สะสมโดยตรงเมื่อเริ่มน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 
เรื่อง ภาษีเงินได้ มาใช้ ก็ไม่สามารถน ามาพิจารณาจ่าย 
เงินปันผลได้ 
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ประเด็นอ่ืน ๆ 

37 มาตรฐานการบัญชีของไทย ฉบับท่ี 105 เรื่อง  
การบัญชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และ 
ตราสารทุน ในปัจจุบันยังมีส่วนที่ขัดแย้งกับ  
IAS 39 อยากทราบแนวทางบังคับใช้ที่ชัดเจน  

มาตรฐานการบัญชีของไทย ฉบับที่ 105 ยังคงมีผลบังคับใช้
จนกว่ามาตรฐานการบัญชีของไทยที่เป็นไปตาม IAS 39  
จะมีผลบังคับใช้  

38 Embedded derivative of TAMC: ต๋ัว TAMC 
ที่ธนาคารได้รับช าระค่าซื้อเงินให้สินเชื่อจะมี 
ความเสี่ยงที่ TAMC สามารถโอน credit risk 
จากเงินให้สินเชื่อที่รับซื้อไปจากธนาคารกลับมาให้
ธนาคารได้ จะสามารถมองว่าตั๋วเงินนี้มี 
embedded credit derivative หรือไม่ และต้อง 
bifurcate และ value embedded derivative 
ออกมาหรือไม่ เนื่องจากประเด็น valuation 
credit risk เป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อน 

ในกรณีของตั๋ว TAMC ไม่ถือว่ามี embedded derivative 
และในปัจจุบัน ให้ถือว่าเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ 
 

39 Trade date vs. Settlement date 
ขอทราบก าหนดเวลาในการออกประกาศ ธปท. ที่
จะก าหนดมาตรฐานการบัญชีส าหรับ securities  
(เงินลงทุน) ให้บันทึกด้วย trade date เท่านั้น  
 

ในส่วนของการบันทึกบัญชี ให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี อย่างไรก็ตาม 
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลของ ธปท. บางหลักเกณฑ์ เช่น 
ประกาศ ธปท. ที่ว่าด้วยการค านวณสินทรัพย์เสี่ยง 
เพ่ือด ารงเงินกองทุน ได้ก าหนดให้นับสินทรัพย์ตั้งแต่ 
Trade date  

ดังนั้น ในการค านวณการด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์
เสี่ยงส่ง ธปท. หากสถาบันการเงินเลือกใช้ Settlement 
date ในการบันทึกบัญชีรายการสินทรัพย์ในงบการเงิน 
สถาบันการเงินจะต้องปรับปรุงรายการเงินลงทุนดังกล่าว
เสมือนใช้ Trade date accounting ในการบันทึกบัญชี 
เพ่ือให้การด ารงเงินกองทุนของสถาบันการเงินเป็น
มาตรฐานเดียวกัน  
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