เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๓ ง

หนา้ ๕๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๑๗/๒๕๖๓
เรื่อง แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทไี่ ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กาหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบัญชีนั้ น ต้องได้รับความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับดู แลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๖๑ (๒/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ใช้แ นวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่ วคราวสาหรับกิจการ
ที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ไทย
ตามที่กาหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี
เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รบั ผลกระทบ
จากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
ความเป็ นมา
ด้ วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้ ม
ลุกลามและส่งผลกระทบที่ รุนแรงในวงกว้ างต่อธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ หรือลูกหนี้ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่ อม รวมถึงลูกหนี้รายย่ อย และตามที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) ได้ ออก
แนวทางในการให้ ความช่วยเหลือลูกหนี้ทไี่ ด้ รับผลกระทบจาก COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้ า
และภัยแล้ ง ในระหว่ างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยให้ สถาบันการเงินและ
ผู้ป ระกอบธุร กิจ ที่ ให้ สินเชื่ อที่ มิใช่ สถาบัน การเงิน ถือปฏิบัติตามแนวทางในหนั งสือเวียนของธนาคาร
แห่ งประเทศไทยที่ ธปท. ฝนส.(23)ว. 276/2563 เรื่ อง แนวทางในการให้ ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้ รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และหนังสือเวียน
ของธนาคารแห่ งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 เรื่ อง มาตรการการให้ ความช่ วยเหลือ
ลูกหนี้เพิ่ มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่ งเป็ นมาตรการ
ให้ ความช่วยเหลือลูกหนี้ข้นั ตา่ เช่น ผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนี้ ลดอัตราผ่อนชาระขั้นตา่ พักชาระหนี้เงินต้ น
และดอกเบี้ย และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย เป็ นต้ น นั้น
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นควรให้ ออกแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการ
ผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ ให้ ความช่วยเหลือลูกหนี้ทไี่ ด้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ทสี่ ่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทย (กิจการ) เพื่ อให้ กิจการมีข้อผ่อนปรนชั่วคราวในการพิจารณาผลขาดทุนด้ านเครดิต
ที่ คาดว่ า จะเกิดขึ้ น ซึ่ งจะเอื้อ ประโยชน์ ใ ห้ กิจการดั งกล่ า วให้ ค วามช่ ว ยเหลือ ลูก หนี้ ในเชิ งรุ กอย่ า งทัน
เหตุการณ์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อลูกหนี้ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อเป็ นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการ
ที่ ให้ ความช่วยเหลือลูกหนี้ทไี่ ด้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น

ขอบเขต
1.

แนวปฏิบั ติ ทางการบั ญชี ฉบั บนี้ ให้ เป็ นทางเลื อกกับ ทุ กกิจการที่ ให้ ความช่ วยเหลื อลู กหนี้ ตาม
มาตรการให้ ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.
ฝนส. (23)ว. 276/2563 เรื่ อง แนวทางในการให้ ความช่ วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้ รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ทสี่ ่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และหนังสือเวียนของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 เรื่ อง มาตรการการให้ ความช่วยเหลือ
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ลูกหนี้เพิ่ มเติมในช่ วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 หรือ
มาตรการอื่ นใดตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดเพิ่ มเติม ซึ่ งเป็ นมาตรการให้ ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ข้ันต่า เช่ น ผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนี้ ลดอัตราผ่อนชาระขั้นต่า พักชาระหนี้เงินต้ นและ
ดอกเบี้ ย และพิ จ ารณาลดดอกเบี้ ย ให้ ต ามความเหมาะสมของลู ก หนี้ แต่ ล ะราย เป็ นต้ น นั้ น
ซึ่ งรวมถึงธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่ อที่ มีทะเบียนรถเป็ นประกัน ธุรกิจสินเชื่ อส่วนบุคคลภายใต้
การกากับ และกิจการที่ ไม่ได้ อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของธนาคารแห่ งประเทศไทย เช่ น ธุรกิจ
ลิสซิ่ ง ธุร กิจ เช่ า ซื้อ ธุร กิจ เช่ า ซื้อ รถจักรยานยนต์ และธุร กิจแฟคตอริ่ ง เป็ นต้ น เพื่ อให้ กิจการ
สามารถให้ ความช่วยเหลือลูกหนี้ทได้
ี่ รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไทยตามมาตรการให้ ความช่วยเหลือของรัฐบาล และธนาคารแห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ กิจการที่ ให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ทางการบัญ ชีฉบับ นี้ ต้อ งถื อ ปฏิบัติตามมาตรการผ่ อนปรนชั่ว คราวทุ กข้ อ ที่ ระบุ ในแนวปฏิบั ติ
ทางการบัญชีฉบับนี้
2.

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ให้ ถือปฏิบัติกับการจัดชั้นลูกหนี้ที่เข้ า ตามลักษณะ โดยขอบเขต
ลูกหนี้ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ หมายรวมถึง ลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ขนาดกลาง
และขนาดย่อม และลูกหนี้รายย่อย ซึ่ งยังคงมีศักยภาพในการดาเนินธุรกิจหรือสามารถชาระหนี้
ได้ ในอนาคต และได้ รั บผลกระทบจากสถานการณ์ ดั งกล่ าวไม่ ว่ า ทางตรงหรื อทางอ้ อม โดยมี
แนวทางการพิจารณาดังนี้
2.1

ลูกหนี้ทยี่ ังไม่ด้อยคุณภาพ (Stage 1 หรือ Stage 2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

2.2

ลูกหนี้ทด้ี่ อยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เว้ นแต่กิจการสามารถ
พิสูจน์ได้ ว่าลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่ เกิดก่อน 1 มกราคม 2562 เป็ นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
ที่ ได้ รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ กล่าวข้ างต้ น

มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับ กิจการที่ใ ห้ความช่ วยเหลือ ลู กหนี้ ที่ ได้รบั ผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
3.

กรณีทกี่ จิ การให้ ความช่วยเหลือลูกหนี้ทไี่ ด้ รับผลกระทบให้ ถือปฏิบัติ ดังนี้
การจัดชั้น
3.1

การให้ความช่ วยเหลื อแก่ ลู กหนี้ ที่ย งั ไม่ ดอ้ ยคุ ณภาพ (Non-NPL): กิจการสามารถ
จัดชั้นลูกหนี้ดังกล่าวเป็ นชั้นที่ ไม่มีการเพิ่ มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิต
(performing หรื อ Stage 1) ได้ ทัน ที หากวิ เ คราะห์ ฐ านะและกิจ การของลู ก หนี้ แล้ ว
เห็นว่ าลูกหนี้ สามารถปฏิบัติตามสัญญาการปรับปรุงโครงสร้ า งหนี้ได้ โดยไม่ต้อ งรอ
ติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่ อนไขการปรับปรุงโครงสร้ างหนี้ และให้ ถือว่าการปรับปรุง
โครงสร้ างหนี้ดังกล่าวเป็ นการปรับปรุงโครงสร้ างหนี้ในลักษณะเชิงป้ องกัน (pre-emptive)
โดยไม่ถือเป็ นการปรับปรุงโครงสร้ างหนี้ทมี่ ีปัญหา (Troubled Debt Restructuring: TDR)
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ทั้ ง นี้ หากกิ จ การให้ ความช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบภายใต้ มาตรการ
ให้ ความช่วยเหลือลูกหนี้ข้นั ตา่ ตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ ธปท.ฝนส.(01)ว.380/2563 เรื่ อง มาตรการการให้ ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่ มเติม
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 ให้ กิจการ
คงการจัดชั้นหนี้ของลูกหนี้ตามเดิมก่ อนเข้ ามาตรการ เช่น เดิมหากลูกหนี้อยู่ Stage 2
ก็ให้ คงไว้ ช้ันเดิมหลังการช่วยเหลือ เป็ นต้ น ทั้งนี้ รายละเอียดให้ เป็ นไปตามคาถามคาตอบที่ แนบท้ายหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝนส.(01)ว.380/2563
3.2

การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ ที่ดอ้ ยคุณภาพ (NPL): กิจการสามารถจัดชั้นลูกหนี้
ดังกล่าวเป็ นชั้น performing ได้ หากลูกหนี้สามารถชาระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้ าง
หนี้ ใหม่ ได้ ติ ดต่ อกั นเป็ นเวลา 3 เดื อนหรื อ 3 งวดการช าระเงิ นแล้ วแต่ ระยะเวลาใด
จะนานกว่า

3.3

การให้ สิ น เชื่ อประเภทเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น (Working capital) แก่ ลู ก หนี้ เพิ่ มเติ ม
เพื่ อเสริ ม สภาพคล่ อ งให้ ลู ก หนี้ สามารถด าเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ องในระหว่ า ง
การปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหนี้ กิ จ การสามารถจั ด ชั้ น สิ น เชื่ อดั ง กล่ า วเป็ นรายบั ญ ชี ไ ด้
หากลูกหนี้มีกระแสเงินสดรองรับการชาระหนี้ หรือหากพิจารณาจากปัจจัยอื่ นแล้ วเห็นว่า
ลูกหนี้มคี วามสามารถในการชาระหนี้

3.4

ในการพิจารณาเปลี่ ยนการจัดชั้นเป็ น Stage 2 กิจการสามารถนาแนวทางการพิจารณา
การเพิ่ มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ยงด้ านเครดิต (Significant Increase in Credit
Risk: SICR) ของธนาคารแห่ งประเทศไทย ตามที่ กาหนดในหนังสือเวียนของธนาคาร
แห่ งประเทศไทยที่ ธปท. ฝนส.(23)ว. 276/2563 เรื่ อง แนวทางในการให้ ค วาม
ช่ วยเหลือ ลูก หนี้ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิจ ไทย
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มาใช้ เป็ นแนวทางเบื้องต้ นได้ อย่างไรก็ตาม กิจการยังคง
ต้ อ งถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ทุ ก ฉบั บ ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ แ ละ
เกี่ ยวข้ องกับการจัดทางบการเงินของกิจการในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน

การกันเงินสารอง
3.5

กรณีล ูก หนี้ ม ีว งเงิน ที่ ยัง ไม่ไ ด้ เ บิก ใช้ (unused credit line) กิจ การสามารถคานวณ
ผลขาดทุน ด้ า นเครดิต ที่ คาดว่า จะเกิด ขึ้ น (expected credit loss) จากยอดสิน เชื่ อ
คงค้ างเฉพาะส่วนของวงเงินที่ เบิกใช้ แล้ วได้
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แนวทางบัญชีอื่น
3.6

ในกรณีทการปรั
ี่
บปรุงโครงสร้ างหนี้ทาให้ อัตราดอกเบี้ยที่ แท้ จริง (effective interest rate
(EIR)) เดิมไม่สะท้ อนประมาณการกระแสเงินสดที่ จะได้ รับจากสินเชื่ อนั้นแล้ ว กิจการ
สามารถใช้ EIR ใหม่เป็ นอัตราคิดคานวณมูลค่าปั จจุบันของสินเชื่ อที่ ปรับปรุงโครงสร้ าง
หนี้ภายใต้ แนวทางการให้ ความช่วยเหลือตามหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยได้
ทั้งนี้ หากกิจการให้ ความช่ วยเหลือลูกหนี้ที่ได้ รับผลกระทบภายใต้ มาตรการให้ ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้ข้นั ตา่ ตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.
ฝนส.(01)ว.380/2563 เรื่ อง มาตรการการให้ ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่ มเติมในช่ วง
สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 กิจการสามารถรับรู้
รายได้ ดอกเบี้ยในช่ วงระยะเวลาที่ พักชาระหนี้ ได้ เป็ นดอกเบี้ยค้ า งรั บ ด้ วย EIR ใหม่
หรือหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด หากมีการเปลี่ ยนแปลง

4.

ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้ านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยวิธีการทั่วไป (General approach)
กิจการสามารถพิ จารณาน้าหนั กของข้ อมูลที่ มีการคาดการณ์ไปในอนาคต ที่ เกิดจากภาวะวิกฤต
ชั่วคราว เช่น ใช้ ปัจจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับการคาดการณ์ในอนาคต เป็ นนา้ หนักที่ น้อยกว่าข้ อมูลที่ สะท้ อน
ความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้จากประสบการณ์ในอดีต หรือตามหนังสือเวียนของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่ จะกาหนดเพิ่ มเติมต่อไป

5.

หากกิจการเลือกใช้ มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวใดตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ กิจการต้ อง
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ ยวกับการใช้ ทางเลือกดังกล่าว ข้ อเท็จจริง และสถานการณ์ทกิี่ จการปฏิบัติตาม
หนังสือเวียนของธนาคารแห่ งประเทศไทยที่ เกี่ ยวข้ องในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
การเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทุกฉบับที่ เกี่ ยวข้ อง

วันถือปฏิบตั ิ
6.

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้เป็ นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ ให้ ความช่วยเหลือ
ลู ก หนี้ ที่ ได้ รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ไทย ซึ่ งมี ก ารให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือ
จนกว่ า ธนาคารแห่ งประเทศไทยจะมีการเปลี่ ยนแปลงและให้ ถือปฏิบัติตามการเปลี่ ยนแปลง
ดังกล่าว
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(นางสาวพรทิพย์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลยา
จันทะเดช
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ
ยลระบิล
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร
ใจเก่งกิจ
อนุกรรมการ
ดร.ปัญญา
สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
อนุกรรมการ
ดร.พิมลวรรณ
ชยพรกุล
อนุกรรมการ
นางสาวธัญลักษณ์
เกตุแก้ ว
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นายเฉลิมพงศ์
ตั้งบริบูรณ์รัตน์)
อนุกรรมการ
(ดร.จารวี
ชยสมบัติ)
อนุกรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นายณรงค์
ภาณุเดชทิพย์)
อนุกรรมการ
(นางสาวแวววไล
มณีไพโรจน์)
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นางสาวอารีวัลย์
เอี่ ยมดิลกวงศ์)
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
นางสาวสุนิตา
เจริญศิลป์
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวยุพาวดี
วรรณเลิศ)
อนุกรรมการ
(นางสาวภาสิน
จันทรโมลี)
อนุกรรมการ
นางสาวสุชาดา
ตันติโอฬาร
อนุกรรมการและเลขานุการ
ดร.ธนาดล
รักษาพล
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุธรี า
หงษ์มณี
ผู้ช่วยเลขานุการ
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