
















































ค ำถำม – ค ำตอบแนบท้ำยประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย 
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดชั้นและกำรกันเงินส ำรองของสถำบันกำรเงิน 

(เม่ือวันที่ 9 มกรำคม 2563) 

 ประเด็นหำรือ แนวค ำตอบ 
1. กำรถือปฏิบัติตำม TFRS 9 เป็นครั้งแรก 
1.1 ในกรณีที่สถาบันการเงินมีเงินส ารองที่มีอยู่สูงกว่า

จ านวนเงินส ารองที่ต้องกัน ณ วันแรกเมื่อเริ่ม 
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9)  
ให้สถาบันการเงินคงเงินส ารองส่วนเกินดังกล่าว 
ไว้ในบัญชีต่อไปเป็นระยะเวลาเท่าไร 

ให้สถาบันการเงินทยอยลดเงินส ารองส่วนเกิน 
ณ วันแรก ตามความเหมาะสมภายใน 5 ปี ด้วยวิธี
เส้นตรงหรือตามแผนที่สถาบันการเงินก าหนด เพ่ือให้
สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจและสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสถาบันการเงินต้องแจ้งแผน 
การลดเงินส ารองส่วนเกินแก่ ธปท. ล่วงหน้าพร้อม
เปิดเผยแผนการทยอยลดเงินส ารองส่วนเกินและ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ตามทีก่ าหนดในหนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.1603/2562 เรื่อง ซักซ้อมความ
เข้าใจแนวทางการบริหารจัดการเงินส ารองส่วนเกิน 
ลงวันที่ 6 พ.ย. 2562 

2. กำรจัดชั้น - แนวทำงกำรพิจำรณำ Significant Increase in Credit Risk (SICR) 
2.1 ในการจัดชั้นสินทรัพย์ สถาบันการเงินควร

พิจารณาปัจจัยการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Significant Increase in 
Credit Risk: SICR) อย่างไร 

สถาบันการเงินแต่ละแห่งควรก าหนดนโยบายภายใน
เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาจัดชั้นสินทรัพย์และ
ภาระผูกพันทางการเงินที่มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Significant 
Increase in Credit Risk: SICR)  

อย่างไรก็ดี ธปท. ได้จัดท าแนวทางพร้อมตัวอย่างใน
การพิจารณาข้อบ่งชี้ว่าลูกหนี้จะมีการเพ่ิมข้ึนของ
ความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคัญจนน าไปสู่การ
พิจารณาปรับชั้นสินทรัพย์ ดังนี้ 

ข้อบ่งชี้ (indicators) 

(1)  นโยบายของสถาบันการเงินควรให้ความส าคัญ
กับการพิจารณาข้อบ่งชี้ (indicators) ที่จะส่งผล
ต่อการลดลงของความสามารถในการช าระหนี้
หรือการเพ่ิมข้ึนของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมี
นัยส าคัญ โดยตามแนวทางสากลควรพิจารณาข้อ
บ่งชี้ 2 ด้านส าคัญ ได้แก่ 1) ด้านการค้างช าระ 
และ 2) ด้านฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน 
และการช าระหนี้ ซึ่งครอบคลุมทั้งเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึนแล้วและอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

(2)   หากข้อบ่งชี้ที่ก าหนดตามนโยบายของสถาบัน
การเงินส่งสัญญาณเตือน สถาบันการเงินควร
วิเคราะห์และทบทวนเพ่ือพิจารณาผลที่มีต่อการ
ลดลงของความสามารถในการช าระหนี้หรือการ



เพ่ิมข้ึนของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมี
นัยส าคัญ และพิจารณาปรับชั้นสินทรัพย์จาก 
Stage 1 (performing) เป็น Stage 2 (under-
performing) ทั้งนี้ หากพิจารณาแล้วคงการจัด
ชั้นเดิมสถาบันการเงินควรมีหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาไว้ 

(3)  ตัวอย่างข้อบ่งชี้ทีส่ถาบันการเงินอาจน ามาใช้
พิจารณา ได้แก่1/  
(3.1)  ข้อบ่งชี้ด้านการค้างช าระ 

(3.1.1)  ลูกหนี้มีหนี้ที่ด้อยค่าด้านเครดิต 
(non-performing) ที่สถาบันการเงินอ่ืน ตามรอบ
ระยะเวลาการทบทวนวงเงินหรือการอนุมัติวงเงิน
ใหม่ของสถาบันการเงินหรือเมื่อทราบจาก
แหล่งข้อมูลอื่น  

(3.1.2) ลูกหนี้ผิดนัดช าระสินเชื่อประเภท
อ่ืนของสถาบันการเงินมาแล้วเกินกว่า 30 วัน โดยให้
ค านึงถึงความเกี่ยวเนื่องของกระแสเงินสดรับของ
แต่ละบัญชีของลูกหนี้  

(3.1.3)  ลูกหนี้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
บ่อยครั้ง เช่น มากกว่า 2 ครั้งในรอบระยะเวลา  
1 ปี และเริ่มช าระหนี้ไม่ได้ตามเงื่อนไข 
(3.2) ข้อบ่งชี้ด้านฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน
และการช าระหนี้ 

(3.2.1)  ฐานะการเงินหรือผลประกอบการ
ของลูกหนี้มีแนวโน้มเสื่อมถอยลงอย่างชัดเจน จนมี
ผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
เช่น ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ หรือกระทบต่อ
ประมาณการกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน
ส าหรับการช าระหนี้ไม่เพียงพอ 

(3.2.2)  ลูกหนี้มีการผิดเงื่อนไขสัญญา 
(breach covenant) หรือสถาบันการเงินมีการ
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทีส่่งผลต่อความสามารถใน
การช าระหนี้ เช่น D/E Ratio หรือ Debt 
Service Coverage Ratio ให้แก่ลูกหนี้ 

(3.2.3)  อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิต
ของลูกหนี้ตาม Internal Rating ของสถาบัน
การเงินลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

(3.2.4)  ลูกหนี้ถูกด าเนินคดีอยู่ในชั้นศาล 
หรือเคยถูกตัดสินว่ามีความผิดในธุรกิจที่ผิด
กฎหมาย โดยอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงที่มีผล
ต่อการด าเนินธุรกิจในอนาคต หรือจ านวน 
ทุนทรัพย์ที่ฟ้องมีผลต่อฐานะการเงินอย่างมี
นัยส าคัญ 



(3.2.5)  ลูกหนี้มีการขยายระยะเวลาช าระ
คืนสินเชื่อ Trade Finance เช่น Trust Receipt 
(T/R) Packing Credit (P/C) เป็นต้น รวมทั้งตั๋ว 
P/N โดยเกิดจากปัญหาสภาพคล่องจากการ
ด าเนินธุรกิจ 

หมายเหตุ 
1/ สถาบันการเงินอาจก าหนดข้อบ่งช้ีที่แตกต่างหรือเพิ่มเตมิ
จากตัวอย่างเหล่านี้ได ้

2.2 ตัวอย่างข้อบ่งชี้ตามแนวทางการพิจารณา 
SICR ในข้อ 2.1 เป็นข้อก าหนดขั้นต่ าที่
สถาบันการเงินต้องก าหนดไว้ในนโยบายภายใน
เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาจัดชั้นสินทรัพย์
และภาระผูกพันทางการเงินที่มีการเพ่ิมขึ้นอย่าง
มีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 
(Significant Increase in Credit Risk: SICR) 
ของสถาบันการเงินหรือไม่ 

ข้อบ่งชี้แนวทางการพิจารณา SICR ในข้อ 2.1 เป็น
เพียงตัวอย่างในการพิจารณาว่าลูกหนี้จะมีการเพ่ิมขึ้น
ของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคัญจนน าไปสู่
การพิจารณาปรับชั้นสินทรัพย์หรือไม ่เช่น กรณีที่
ลูกหนี้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้บ่อยครั้งและเริ่ม
ช าระหนี้ไม่ได้ตามเงื่อนไข เป็นต้น โดย ธปท. 
ก าหนดให้สถาบันการเงินเป็นผู้ก าหนดนโยบาย
ภายในเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ดังกล่าว 

2.3 ตัวอย่างข้อบ่งชี้ตามแนวทางการพิจารณา SICR 
ในข้อ 2.1 ข้อย่อย (3.2.2) ทีร่ะบุว่า ลูกหนี้มีการ
ผิดเงื่อนไขสัญญา (breach covenant) หรือ
สถาบันการเงินมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข 
ทีส่่งผลต่อความสามารถในการช าระหนี้ เช่น 
D/E Ratio หรือ Debt Service Coverage 
Ratio ให้แก่ลูกหนี้  
ในกรณีนี้ หากสถาบันการเงินมีการเปลี่ยน
เงื่อนไขสัญญาที่เก่ียวข้องจากแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงภายในของสถาบันการเงินเอง สถาบัน
การเงินจะต้องพิจารณาจัดชั้นลูกหนี้อย่างไร 

หากสถาบันการเงินพิจารณาลูกหนี้รายดังกล่าวแล้ว 
พบว่า ไม่เข้าข่าย SICR ประกอบกับการปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขดังกล่าวมาจากแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ภายในของสถาบันการเงินเอง ไม่ได้เกิดจาก
ความสามารถ 
ในการช าระหนี้ของลูกหนี้ที่ลดลง สถาบันการเงินไม่
ต้องปรับการจัดชั้นของลูกหนี้รายดังกล่าว  
ทั้งนี้ ตัวอย่างข้อบ่งชี้ดังกล่าวครอบคลุมทั้งลูกหนี้นิติ
บุคคลและบุคคลธรรมดา 
 

3. กำรจัดชั้นและกำรกันเงินส ำรองส ำหรับกรณีที่มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ 
3.1 ค ำนิยำมของกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ 

3.1.1 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี้ลักษณะใด
ที่ถือว่าเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามท่ีระบุ
ในแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง 
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลงวันที่ 31 ต.ค. 2561 

“การปรับปรุงโครงสร้างหนี้” ตามแนวนโยบายธนาคาร
แห่งประเทศไทย เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหนี้  
ลงวันที่ 31 ต.ค. 2561 หมายถึง กรณทีี่สถาบันการเงิน
ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผ่อนปรนหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
การช าระหนี้ให้ลูกหนี้ เนื่องจากลูกหนี้ประสบปัญหา 
ทางการเงิน รวมถึงกรณีทีลู่กหนี้เริ่มมีสัญญาณของ
การมีปัญหาในการช าระหนี้ เช่น การขยายระยะเวลา
การช าระหนี้ การลดต้นเงินหรือดอกเบี้ยค้างรับ หรือ
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้  
การรับโอนทรัพย์เพื่อช าระหนี้ การแปลงหนี้เป็นทุน  

3.1.2 หากสถาบันการเงินมีการปรับเงื่อนไขสัญญา 
ตามประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ที่ดี 
กับลูกหนี้ เช่น การลดอัตราดอกเบี้ยตาม 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหนี้ดังกล่าวไมถ่ือ
เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามแนวนโยบายธนาคาร
แห่งประเทศไทย เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหนี้  
ลงวันที่ 31 ต.ค. 2561 เนื่องจากไม่มีประเด็นในเรื่อง



ภาวะตลาดหรือสถานะลูกหนี้ โดยไม่ได้เกิดจาก 
ความเสี่ยงของลูกหนี้เพ่ิมข้ึน ถือว่าเข้าลักษณะ
เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามแนวนโยบาย
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ ลงวันที่ 31 ต.ค. 2561 หรือไม่ 

ความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ที่เพ่ิมขึ้น ประกอบกับ
การรับรู้รายได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  
(Effective Interest Rate: EIR) เดิม จะไม่สะท้อน
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตอีกต่อไป ดังนั้น 
สภาวิชาชีพบัญชีจึงก าหนดในค าถาม-ค าตอบ TFRS 9 
ให้สถาบันการเงินสามารถเลือกรับรู้รายได้ดอกเบี้ย
ตาม EIR ที่ค านวณตามประมาณการกระแสเงินสดใหม่
ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข (Current EIR) ได ้

3.1.3 ลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในลักษณะใดที่
สถาบันการเงินไมต่้องรายงานว่าเป็นลูกหนี้
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต่อบริษัทข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ (National Credit Bureau: NCB) 

สถาบันการเงินไม่ต้องรายงานลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อย
คุณภาพ (Non-NPL) ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
ในลักษณะเชิงป้องกัน (pre-emptive) ซึ่งสถาบัน
การเงินอาจมีหรือไม่มีส่วนสูญเสียจากการปรับ
โครงสร้างหนี้ ต่อบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ 
(National Credit Bureau: NCB) เนื่องจากการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ Non-NPL ใน
ลักษณะเชิงป้องกัน (pre-emptive) ดังกล่าวไม่ถือว่า
เข้าลักษณะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา 
(Troubled debt restructuring: TDR)  

3.1.4 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลักษณะใดที่ถือว่าเป็น
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (Troubled 
Debt Restructuring: TDR) ตามที่ระบุในข้อ 
3.1.3   

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (TDR) ตามที่
ระบุในข้อ 3.1.3 หมายถึง การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ของลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loan: 
NPL) ซ่ึงจัดอยู่ในชั้นที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตหรือ 
stage 3 

3.1.5 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในลักษณะเชิงป้องกัน 
(pre-emptive) ของลูกหนี้ Non-NPL ซ่ึง
สถาบันการเงินอาจมีหรือไม่มีส่วนสูญเสียจาก
การปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว ถือว่าเข้าลักษณะ
เป็นการปรับปรุงโครงสรา้งหนี้ที่มีปัญหา (TDR) 
ตามที่ระบุในข้อ 3.1.3 หรือไม่  

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ดังกล่าวไม่ถือว่าเข้าลักษณะ
เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (TDR) 
ตามท่ีระบุในข้อ 3.1.3 เนื่องจากลูกหนี้ยังไม่ได้
ประสบปัญหาทางการเงิน  

3.1.6 การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ที่เป็น NPL 
ซึ่งสถาบันการเงินไม่มีส่วนสูญเสีย ถือว่า 
เข้าลักษณะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
ที่มีปัญหา (TDR) ตามที่ระบุในข้อ 3.1.3 หรือไม่ 

เนื่องจากฐานะทางการเงินของลูกหนี้ NPL ได้มีการ
เสื่อมถอยลง จึงถือว่าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของ
ลูกหนี้ที่เป็น NPL ดังกล่าวเข้าลักษณะของการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (TDR) ตามที่ระบุในข้อ 3.1.3    
ทั้งนี้ ให้สถาบันการเงินคงการจัดชั้นเดิมของลูกหนี้
ดังกล่าวจนกว่าจะเข้าเง่ือนไขตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือเข้าเงื่อนไขตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

3.2 กำรจัดชั้นส ำหรับกรณีที่มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ 
3.2.1 สถาบันการเงินต้องจัดชั้นลูกหนี้ที่ปรับปรุง

โครงสร้างหนี้อย่างไร 
-  ในกรณีที่สถาบันการเงินปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เนื่องจากฐานะทางการเงินของลูกหนี้เสื่อมถอยลง
หรือสถาบันการเงินคาดว่าจะได้รับมูลค่าของสินทรัพย์
หรือภาระผูกพันทางการเงินคืนไม่ครบถ้วน ให้สถาบัน
การเงินคงการจัดชั้นเดิมของสินทรัพย์หรือภาระผูกพัน



ทางการเงินดังกล่าวเป็นชั้นที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 
(non-performing หรือ stage 3) หรือชั้นที่มีการเพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (under-
performing หรือ stage 2) จนกว่าจะเข้าเงื่อนไข
ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการบัญชีที่เก่ียวข้อง หรือ
เข้าเง่ือนไขตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
-  ในกรณีที่สถาบันการเงินปรับปรุงโครงสร้างหนี้
เนื่องจากเหตุผลอ่ืน ให้สถาบันการเงินจัดชั้นสินทรัพย์
และภาระผูกพันทางการเงินตามลักษณะความเสี่ยง
ด้านเครดิตตามที่ก าหนดในข้อ 5.3 ของประกาศฉบับนี้ 

3.2.2 สถาบันการเงินสามารถปรับชั้นลูกหนี้ Non-
NPL ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นชั้นทีด่ีขึ้นได้
อย่างไร 

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ Non-NPL ที่จัด
อยู่ในชั้นที่มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยง
ด้านเครดิต (under-performing หรือ stage 2) หาก 
สถาบันการเงินได้ติดตามความสามารถในการช าระหนี้ 
และลูกหนี้สามารถช าระหนี้ตามเงื่อนไขใหม่ได้
ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 3 งวด แล้วแต่
ระยะเวลาใดจะนานกว่า สถาบันการเงินสามารถ
พิจารณาปรับการจัดชั้นลูกหนี้รายดังกล่าวมาอยู่ในชั้น
ที่ไม่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ยงด้าน
เครดิต (performing หรือ stage 1) ได้ตามที่ก าหนด
ในแนวทางเลือกเกี่ยวกับการจดัชั้นสินเชื่อกรณีปรับปรงุ
โครงสร้างหนี้ของสภาวชิาชีพบญัชี (ค าถาม-ค าตอบ 
TFRS 9) 

3.2.3 สถาบันการเงินสามารถปรับชั้นลูกหนี้ NPL ที่
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นชั้นทีด่ีขึ้นได้อย่างไร 

 
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ NPL ที่จัดอยู่ใน
ชั้นที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing หรือ 
stage 3) หากลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้ติดต่อกันเป็น
เวลา 3 เดือนหรือ 3 งวด แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนาน
กว่า สถาบันการเงินสามารถพิจารณาปรับการจัดชั้น
ลูกหนี้ให้ดีขึ้นมาอยู่ในชั้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (under-
performing หรือ stage 2) ได้ ตอ่มา หากสถาบัน
การเงินได้ติดตามการช าระหนี้ของลูกหนี้ตามเงื่อนไข
ใหม่แล้วมีข้อมูลที่พิสูจน์ได้ว่าระดับความเสี่ยงดีขึ้น 
สถาบันการเงินสามารถพิจารณาปรับการจัดชั้นของ
ลูกหนี้รายดังกล่าวมาเป็นชั้นที่ไม่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (performing) ได้ 
โดยไม่ต้องรอจนครบ 9 เดือนตามที่ก าหนดในแนว
ทางเลือกเกี่ยวกับการจดัชั้นสินเชื่อกรณีปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ของสภาวิชาชีพบัญชี (ค าถาม-ค าตอบ 
TFRS 9) 



 

3.2.4 ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สถาบันการเงิน
สามารถพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เพิ่มเติมได้
หรือไม่ 

หากในการพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
สถาบันการเงินเห็นว่าการให้สินเชื่อประเภทเงินทุน
หมุนเวียน (working capital) แก่ลูกหนี้ NPL เพ่ิมเติม
จะช่วยให้ลูกหนี้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 
ให้สถาบันการเงินพิจารณาด าเนินการได้ และสามารถ
ปรับการจัดชั้นสินเชื่อทั้งหมดให้ดีขึ้นได้ โดยใช้แนว
ทางการพิจารณาเช่นเดียวกับที่ก าหนดในข้อ 3.2.3 

3.2.5 สถาบันการเงินสามารถปรับชั้นลูกหนี้ที่ปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ให้ดีขึ้น 1 ชั้น เมื่อลูกหนี้สามารถ
ช าระหนี้ไดต้ิดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนหลงัจากการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ ได้หรือไม่ 

เมื่อลูกหนี้สามารถช าระหนี้ตามเงื่อนไขการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ใหม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน ภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 6 เดือนหลังจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
สถาบันการเงินสามารถปรับชั้นลูกหนี้ให้ดีขึ้นได้ 1 ชั้น 
เช่น ปรับชั้นจาก stage 2 เป็น stage 1 หรือจาก 
stage 3 เป็น stage 2 ได ้และหาก ณ สิ้นเดือนที่ 12 
นับแต่วันท าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ลูกหนี้ไม่มี
ยอดค้างช าระ สถาบันการเงินสามารถปรับชั้นลูกหนี้
กลับมาเป็น stage 1 ได้ 
ทั้งนี้ สถาบันการเงินสามารถเริ่มนับวันค้างช าระใหม่
ภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ 

3.3 กำรกันเงินส ำรองส ำหรับกรณีที่มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ 
3.3.1 ในกรณีทีลู่กหนี้ท าการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

หลายครั้ง สถาบันการเงินต้องค านวณส่วนสูญเสีย
อย่างไร 
 

ในการค านวณส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้ ให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง 
เครื่องมือทางการเงิน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสเงินสดตามสัญญา โดยค านวณมูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้นใหม ่(gross carrying amount) จากมูลค่า
ปัจจุบันของประมาณการเงินสดรับหรือจ่ายช าระ 
ในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้ของสัญญาใหม่ 
ซึ่งถูกคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อเริ่มแรก 
(original EIR) และต้องรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุน 
จากการเปลี่ยนแปลง (modification gain or loss) 
ในก าไรหรือขาดทุน 

3.3.2 ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หากสถาบันการเงิน
ไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อเริ่มแรก 
(original EIR) ได้ เนื่องจากสัญญาเริ่มแรกเกิดขึ้น
ก่อนการถือปฏิบัติตาม TFRS 9 ให้สถาบันการเงิน
ถือปฏิบัติอย่างไร 

ให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามที่ก าหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน ส าหรับสัญญาที่เกิดขึ้นก่อนวันทีเ่ริ่มต้นใช้
มาตรฐานครั้งแรก สถาบันการเงินสามารถค านวณ
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจากกระแสเงินสดคงเหลือโดย
ค านวณจากกระแสเงินสดนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นใช้
มาตรฐานครั้งแรก  




