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Roadmap for Successful TFRS 9 Implementation 1 January 2019

DIA

Understand
TFRS 9 Requirements 

and Impacts

Understand new 
standards and key 
changes to your 
company

Plan for transition 
and assess the 
impacts on your 
company

Launch the future
state of financial
instrument accounting

Design and
Develop the
right solution

Plan and Assess Design and Develop
(Prepare for Changes)

TFRS 9
Implementation

Classification and
Measurement
Classification and Measurement 
may be changed due to new 
methods of assessing 
the financial instrument

Impairment
Replacement of ‘Simplified 
Model’ in TAS 101 with an 
‘Expected Credit Loss’ 
in TFRS 9

Hedge Accounting
May be required to reduce 
volatility in earnings arising 
from the derivative measured
at fair value

•	Understanding new requirements
•	Assessing accounting policies 

relevant to the new standards
•	Planning for changes in regulatory 

reporting and disclosure   
requirements

•	Consulting with professional  
advisors to assist in reviewing  
policies and practices to align  
with new standards

•	Evaluating impacts of accounting 
changes and general business 
issues

•	Reviewing existing models to be 
align with new requirements

•	Reviewing risk management  
processes – governance,  
development, review and  
independent validation

•	Assessing the data system 
readiness for extensive information 
requirements

•	Engaging IT Team to prepare for 
data collection processes and  
identifying gaps in system needs

•	 Involving professional consultants 
to assist in implementing new 
systems and to developing  
a transition plan

•	Assessing competencies and  
capabilities of the current resources

•	Providing new required knowledge 
to the relevant personnel

•	Developing training strategies 
across all functions

•	Continuing support for people  
development

The new standards bring major changes
beyond accounting process, and new
challenges should be considered.

Questions to help AC propel
their discussions with
Management on TFRS 9

What is the status of TFRS 9 adoption 
process?

What plans are considered to identify 
key decisions, including business model 
and accounting interpretations? 

Are there sufficient resources to 
implement the changes?

Have all changes to current systems 
been captured to satisfy the 
requirements of new standards?

What steps are being taken to support 
smooth transitions?

Presentation and
Disclosure
May be necessary to focus on 
changes in system and controls 
in order to capture sufficient 
required data from extensive
new disclosures
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TFRS 9 – Financial Instruments
Future of Accounting for  Financial Instruments
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แผนงานสำาหรับการถือปฏิบัติตาม TFRS 9
วันที่ถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก 
1 มกราคม 2562

DIA

ทำาความเข้าใจข้อกำาหนดและ
ผลกระทบของ TFRS 9

ศึกษาและทำาความเข้าใจ
มาตรฐานฉบับใหม่และ
การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ
ที่มีผลกระทบต่อองค์กร

วางแผนสำาหรับการ
เปลี่ยนแปลงและ
ประเมินผลกระทบต่อ
องค์กร

ออกแบบและพัฒนา
แนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสม

ถือปฏิบัติตามการ
บัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือ
ทางการเงิน

วางแผนและประเมิน
ออกแบบและพัฒนา

(เตรียมพร้อมสำาหรับการ
เปลี่ยนแปลง)

ถือปฏิบัติตาม TFRS9

การจัดประเภทและ
การวัดมูลค่า
การจัดประเภทและการวัดมูลค่าอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากวิธีการใหม่ในการ
ประเมินเครื่องมือทางการเงิน

การด้อยค่า
การใช้ ‘Expected Credit Loss’ ใน TFRS 
9 แทนการใช้ ‘Simplified Model’ ใน 
TAS 101

การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
อาจมีความจำาเป็นในการช่วยลดความ      
ผันผวนจากตราสารอนุพันธ์ที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม

การรายงานและการ
เปิดเผยข้อมูล
การเปลีย่นแปลงของระบบและการควบคมุ
อาจจำาเป็นต้องได้รับการพิจารณาเพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอ
สำาหรับการเปิดเผยข้อมูลใหม่ที่เพิ่มมากขึ้น

• ศึกษาข้อกำาหนดต่างๆ ของมาตรฐาน
ฉบับใหม่

• ประเมินนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานฉบับใหม่

• วางแผนสำาหรับการเปลี่ยนแปลงในด้านการ
รายงานต่อองค์กรกำากับดูแลและข้อกำาหนด
ด้านการเปิดเผยข้อมูล

• ปรึกษาร่วมกับทีมที่ปรึกษาเพื่อช่วยสอบทาน
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็น
ไปตามมาตรฐานฉบับใหม่

• ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านบัญชี และผลกระทบทั่วไปด้านธุรกิจ

• สอบทานและประเมินรูปแบบหรือโมเดลการ
ดำาเนินธุรกิจปัจจุบันขององค์กรว่ามีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานฉบับใหม่

• สอบทานและประเมินกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง – การควบคุมดูแล, การพัฒนา, 
การสอบทาน, และการประเมินความเป็น
อิสระ

• ประเมินความพร้อมของระบบต่างๆ เพื่อ
รองรับข้อมูลที่มีความจำาเป็นเพิ่มมากขึ้น

• ดำาเนินการร่วมกับทีมเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์กร เพื่อเตรียมความ
พร้อมเกี่ยวกับกระบวนการเก็บข้อมูล 
และระบุสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขของ
ระบบต่างๆ

• หารือร่วมกับทีมที่ปรึกษาเพื่อช่วยใน
การวางระบบใหม่ๆ ในการพัฒนา
แผนการเปลี่ยนแปลง ไปสู่การถือปฏิบัติ
มาตรฐานใหม่

• ประเมินทักษะและความสามารถของ
บุคลากรในปัจจุบัน

• กำาหนดให้มีการให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ
มาตรฐานฉบับใหม่แก่บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง

• พัฒนากลยุทธ์และแผนการอบรมของทุก
ฝ่ายงาน

• สนับสนุนการพัฒนาด้านบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง

มาตรฐานฉบับใหม่นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่
สำาคัญขององค์กรที่นอกเหนือจากกระบวนการด้าน
การบัญชี และความท้าทายใหม่ๆควรได้รับการ
พิจารณา

“แนวคำาถามสำาหรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อการหารือร่วมกับฝ่าย
บริหารเกี่ยวกับ TFRS 9”

ความคืบหน้าของกระบวนการ การนำา TFRS 9 ไปถือ
ปฏิบัติ เป็นอย่างไร

มีการวางแผนพิจารณาการตัดสินใจที่สำาคัญต่างๆ 
รวมทั้งรูปแบบการดำาเนินธุรกิจ และการตีความทางด้าน
บัญชี อย่างไร

ทรัพยากรที่จำาเป็นสำาหรับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มี
ความเพียงพอหรือไม่ อย่างไร

มีการปรับระบบและขั้นตอนการทำางานในปัจจุบัน 
เพื่อรองรับข้อกำาหนดต่างๆ ของมาตรฐานฉบับใหม่ หรือ
ไม่ อย่างไร

มีการวางแผนหรือเตรียมการอย่างไร เพื่อรองรับและ
สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างเหมาะสมและราบรื่น

ประเด็นสำาคัญที่ควรมุ่งเน้น
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ความท้าทายใหม่
ที่ควรมุ่งเน้น

AC Forum
เล่าสู่กันฟังจากการเสวนาโต๊ะกลม 
ของคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 33 (2/2560)

TFRS 9 – เครื่องมือทางการเงิน 
อนาคตของการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน




