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ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๙๑/๒๕๕๙ 

เร่ือง  แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจประกันภัยในการกําหนดให้เคร่ืองมือทางการเงิน 
เป็นเครื่องมือทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 

 
 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมคร้ังที่  ๔๕  (๓/๒๕๕๙)  เม่ือวันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับธุรกิจประกันภัยในการกําหนดให้เคร่ืองมือ

ทางการเงินเป็นเคร่ืองมือทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน  ตามที่กําหนด
ท้ายประกาศน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประสัณห์  เชื้อพานิช 
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1 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสําหรบัธุรกิจประกนัภยั 

ในการกําหนดใหเ้ครือ่งมือทางการเงินเป็นเครื่องมือทางการเงินทีแ่สดงมูลค่า 

ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 

 

ความเป็นมา  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  4 (ปรับปรุง 2558) เ ร่ือง สัญญาประกันภัย  

ย่อหน้าที่ 45 อนุญาตให้กิจการจัดประเภทบางส่วนหรือทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่เพ่ือให้

สนิทรัพย์เหล่าน้ันวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ เป็น “สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน” ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) สาํหรับผู้รับประกันภัยที่เปล่ียนแปลงการบัญชีสาํหรับหน้ีสินจาก

สัญญาประกันภัยเม่ือนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญาประกันภัยมาถือปฏิบัติ

เป็นคร้ังแรกและเม่ือเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีในเวลาต่อมาตามที่อนุญาตโดยย่อหน้าที่ 22 อย่างไรกด็ ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เร่ือง การบัญชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน ยังไม่ได้กล่าวถึง

การกาํหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินต้องแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน สภาวิชาชีพบัญชีฯ 

อยู่ระหว่างดาํเนินการเพ่ือกาํหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีเน้ือหาสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ฉบับรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผล

บังคับใช้ในต่างประเทศภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 (Official pronouncements issued at 1 January 

2015, includes Standards with an effective date after 1 January 2015 but not the Standards they 

will replace) ทั้งน้ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

ดังกล่าวเป็นฉบับที่มีการปรับปรุงแนวปฏบัิติเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน ตามที่เคยกล่าวไว้ในมาตรฐาน

การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน สภาวิชาชีพ

บัญชีฯ เหน็ว่าการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

น้ันจะสอดคล้องกับการดาํเนินธุรกิจมากกว่าและลดภาระของกิจการในการปรับเปล่ียนการถือปฏิบัติจาก 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน เป็น มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ในช่วงเวลาสั้นๆ   

 แนวปฏิบัติทางการบัญชีน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะกาํหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาํหนดให้เคร่ืองมือ

ทางการเงินเป็นเคร่ืองมือทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงสอดคล้อง

กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน เพ่ือลดภาระ

ของผู้ประกอบการในการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาประกันภัย เป็นคร้ังแรก และการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ในอนาคต 
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อา้งอิง 
 

• มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน ฉบับรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในต่างประเทศภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 

(Official pronouncements issued at 1 January 2015, includes Standards with an effective date 

after 1 January 2015 but not the Standards they will replace)  

 

วตัถุประสงค ์
 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กิจการสามารถกาํหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินเป็น

เคร่ืองมือทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนได้ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง

และลดปัญหาการไม่สามารถจับคู่ทางบัญชี (accounting mismatch) 

 

ขอบเขต  
 

1 แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีใช้เฉพาะกับธุรกิจประกันภัย โดยธุรกิจประกันภัยที่ถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาประกันภัย จะใช้แนวปฏบัิติ

ทางการบัญชีฉบับน้ีได้กต่็อเม่ือเป็นไปตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 45 ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาประกันภัย โดยสามารถถือปฏบัิติตามแนวปฏบัิติ

ทางการบัญชีฉบับน้ีสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภท ยกเว้นรายการต่อไปน้ี 

1.1 ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า ต้องบันทกึบัญชีตามข้อกาํหนดที่ระบุไว้

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทนุในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ อย่างไรกต็าม 

ในบางกรณีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

กาํหนดหรืออนุญาตให้กจิการบันทกึบัญชีส่วนได้เสยีในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า 

ตามข้อกาํหนดของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี กิจการสามารถถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีฉบับน้ีกบัตราสารอนุพันธใ์นส่วนได้เสยีในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า 

เว้นแต่ตราสารอนุพันธ์น้ันเป็นไปตามคาํนิยามของตราสารทุนของกิจการตามที่กาํหนดใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เม่ือมี

การประกาศใช้) 

1.2 สิทธิและภาระผูกพันภายใต้สัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาเช่า 
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1.3 สทิธแิละภาระผูกพันของนายจ้างภายใต้โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน ให้ถือปฏบัิติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน  

1.4 สิทธิและภาระผูกพันที่เกิดข้ึน (1) ภายใต้สัญญาประกันภัยตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาประกนัภัย นอกเหนือจากสทิธแิละภาระผูกพัน

ของผู้คํา้ประกนัตามสัญญาที่เกิดข้ึนภายใต้สัญญาประกันภัยที่เป็นไปตามคาํนิยามของสัญญา

คํา้ประกนัทางการเงิน หรือ (2) สัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาประกันภัย เน่ืองจากสัญญามีลักษณะการร่วมรับ

ผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ อย่างไรกต็าม แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีสามารถถือปฏิบัติ

กับตราสารอนุพันธ์ที่แฝงอยู่ในสัญญาซ่ึงสัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาประกันภัย ถ้าตราสารอนุพันธ์

ทางการเงินแฝงดังกล่าวไม่เป็นสัญญาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาประกนัภัย 

1.5 สญัญาล่วงหน้าระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายที่จะซ้ือหรือขายหุ้นซ่ึงจะทาํให้เกิดการรวมธุรกิจ ณ วันที่

ซ้ือธุรกิจในอนาคต ซ่ึงเป็นการรวมธุรกิจตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ โดยระยะเวลาของสัญญาล่วงหน้าต้องไม่เกิน

ระยะเวลาที่สมเหตุสมผลที่จาํเป็นต้องใช้ในการขออนุมัติและการทาํรายการให้แล้วเสรจ็ 

1.6 เคร่ืองมือทางการเงิน สัญญา และภาระผูกพันภายใต้การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ ์

ยกเว้นสญัญาภายใต้ขอบเขตย่อหน้าที่ 3 ถึง 6 ซ่ึงอยู่ในขอบเขตของแนวปฏบัิติการบัญชีฉบับน้ี 

1.7 สทิธทิี่จะได้รับชาํระเพ่ือชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับกิจการซ่ึงกาํหนดให้ต้องชาํระหน้ีสินซ่ึงรับรู้เป็น

ประมาณการหน้ีสนิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ 

หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน หรือประมาณการหน้ีสินที่กิจการเคยรับรู้ใน

งวดก่อนหน้าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน 

หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน  

1.8 สิทธิและภาระผูกพันภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง 

รายได้จากสญัญาที่ทาํกบัลูกค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) ที่เป็นเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

ทางเลือกในการกําหนดใหส้ินทรพัยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือ

ขาดทุน 

2 กจิการอาจกาํหนด ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก ให้สนิทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน หากการกาํหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องอย่างมีนัยสาํคัญ 

ในการวัดมูลค่า หรือการรับรู้รายการ (บางคร้ังอาจเรียกว่าการไม่จับคู่ทางบัญชี (accounting 

mismatch)) ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์หรือหน้ีสิน หรือการรับรู้กาํไรและขาดทุนจาก

รายการดังกล่าวด้วยวิธทีี่แตกต่างกนั ทั้งน้ี การกาํหนดดังกล่าวเม่ือกาํหนดแล้วจะเปล่ียนแปลงไม่ได้
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อกี (ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข3 ถึง ข5) 

การวดัมูลค่าเมือ่เริม่แรก 

3 ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก เม่ือกิจการกาํหนดให้วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่กาํหนดให้รับรู้ด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การ

วัดมูลค่ายุติธรรม โดยไม่รวมต้นทุนในการทาํรายการซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออก

สนิทรัพย์ทางการเงินน้ัน 

4 อย่างไรกต็าม หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของ

การทาํรายการ กจิการต้องถือปฏบัิติตามภาคผนวกย่อหน้าที่ ข7  

 

การวดัมูลค่าในภายหลงั 
 

5 ณ ทุกวันที่รายงาน กจิการต้องวัดมูลค่าสนิทรัพย์ทางการเงินที่กาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุน ด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม ทั้งน้ีการวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวไม่รวมต้นทุนในการ

ทาํรายการซ่ึงเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการได้มาหรือการออกสนิทรัพย์ทางการเงินน้ัน 

 

ผลกําไรและขาดทุน 
 

6 ผลกาํไรหรือขาดทุนทั้งหมดจากสินทรัพย์ทางการเงินที่กาํหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุน ต้องรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

7 หากกิจการได้กาํหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินเป็นประเภทที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุนเม่ือรับรู้รายการเร่ิมแรก กิจการต้องไม่โอนเคร่ืองมือทางการเงินน้ันออกจาก

ประเภทที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

กจิการต้องไม่จัดประเภทรายการใหม่สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินจากประเภทอื่นๆ เป็นประเภท

ที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนหลังจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

 

การเปิดเผยขอ้มูลและการแสดงรายการ 
 

8 กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการกาํหนดให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน รวมทั้งเหตุผลที่อธบิายว่าเคร่ืองมือดังกล่าวเข้าเง่ือนไขการจัดประเภทน้ี 

สาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินที่เข้าเง่ือนไขตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 2 ถึง 3 ข้างต้น การเปิดเผย
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ต้องรวมถึงรายละเอยีดของการกาํหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุนที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงหรือกลยุทธ์การลงทุนที่ได้จัดทาํไว้

เป็นลายลักษณ์อกัษร 

9 กจิการต้องแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงินที่กาํหนดให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินของกจิการ 

 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงการเปลีย่นแปลง 
 

10 แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี เป็นทางเลือกในการกาํหนดให้เคร่ืองมือทางการเงินเป็นเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน สาํหรับงบการเงินที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป  

11 หากกิจการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี กิจการต้องถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีสาํหรับการตัดรายการสนิทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสนิทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

พร้อมกนั 

12 แนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีอนุญาตให้กิจการสามารถกาํหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ไว้

แต่เดิมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เร่ือง การบัญชีสาํหรับตราสารหน้ีหรือตราสารทุน 

เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนในปีที่นาํแนวปฏบัิติ

ทางการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก หากสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นไปตามข้อกาํหนดในย่อ

หน้าที่ 2 โดยกจิการต้องนาํแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏบัิติย้อนหลังตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด 

13 สาํหรับธุรกิจประกันภัยที่ได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสาํหรับหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย

ก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาประกันภัย  

มีผลบังคับใช้ สามารถใช้ทางเลือกในการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

กาํไรหรือขาดทุนตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ีได้ 
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ภาคผนวก ก 

คํานยิาม 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของแนวปฏิบติัทางการบญัชี 

 

เครือ่งมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใดๆ ที่ทาํให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหน่ึง และหน้ีสิน

ทางการเงินหรือตราสารทุนของอกีกจิการหน่ึงเพ่ิมข้ึนในเวลาเดียวกนั 

 

สินทรพัยท์างการเงิน หมายถึง สนิทรัพย์ดังต่อไปน้ี 

ก) เงินสด 

ข) สิทธิตามสัญญาที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น

จากกจิการอื่น 

ค) สทิธติามสญัญาที่จะแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินของกจิการ 

ง) ตราสารทุนของกจิการอื่น 

 

เครือ่งมือทางการเงิน

ทีกํ่าหนดใหแ้สดง

มูลค่าดว้ยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกําไรหรือ

ขาดทุน 

 

หมายถึง สินทรัพย์ทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินที่กิจการได้กาํหนดให้

แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนในการรับรู้เม่ือ

เร่ิมแรกตามย่อหน้าที่ 2 ของแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี 

 

มูลค่ายุติธรรม 

 

หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินใน

รายการที่เกดิข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า 

 

ตราสารอนุพนัธ ์ หมายถึง เคร่ืองมือทางการเงินหรือสัญญาอื่นภายใต้ขอบเขตของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี ที่มีลักษณะทั้งสามข้อดังต่อไปน้ี 

ก) มูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินเปล่ียนแปลงไปตามการเปล่ียนแปลง

ของตัวแปรที่ระบุไว้ เช่น อตัราดอกเบ้ีย ราคาของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ราคาสนิค้าโภคภัณฑ ์อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ดัชนี

ราคาหรือดัชนีอัตรา อันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตหรือดัชนี

ความน่าเช่ือถือด้านเครดิต หรือตัวแปรอื่น โดยมีเง่ือนไขว่ากรณี

ของตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงินจะไม่ถูกกาํหนดเฉพาะเจาะจง

กบัคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง (บางคร้ังเรียกว่า รายการอ้างองิ) 

ข) ไม่มีการจ่ายเงินลงทุนสุทธิเม่ือเร่ิมแรก หรือจ่ายด้วยจาํนวนเพียง
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เลก็น้อยเม่ือเทยีบกบัสญัญาประเภทอื่นซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงของ

มูลค่าในลักษณะเดียวกันต่อการเปล่ียนแปลงของปัจจัยตลาด และ 

ค) การรับหรือจ่ายชาํระจะกระทาํในอนาคต 

 

สญัญาค้ําประกนัทาง

การเงิน 

หมายถึง สัญญาที่กาํหนดให้ผู้คํา้ประกันตามสัญญาต้องจ่ายชดเชยให้แก่ผู้ที่

ได้รับการคํา้ประกันสาํหรับความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนหากลูกหน้ีที่

ระบุไว้ในสญัญาไม่สามารถจ่ายชาํระเงินเม่ือครบกาํหนดตามเง่ือนไข

เม่ือเร่ิมแรกหรือเง่ือนไขที่เปล่ียนแปลงของตราสารหน้ี 

 

ตน้ทุนในการทํา

รายการ 

หมายถึง ต้นทุนส่วนเพ่ิมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซ้ือ การออกตราสาร หรือ

การจําหน่ายสินทรัพย์ทางการ เ งินห รือหน้ีสินทางการ เ งิน  

(ดูภาคผนวกย่อหน้าที่ ข12) โดยต้นทุนส่วนเพ่ิมน้ีจะไม่เกิดข้ึน 

ถ้ากจิการไม่ซ้ือ ไม่ออกตราสาร หรือไม่จาํหน่ายเคร่ืองมือทางการเงิน 
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ภาคผนวก ข 

 

ภาคผนวกน้ีถือเป็นส่วนหนึง่ของแนวปฏิบติัทางการบญัชี 

 

ขอบเขต 
 

ข1  สัญญาคํ้าประกันทางการเงินอาจมีรูปแบบทางกฎหมายที่แตกต่างกัน เช่น การคํ้าประกัน 

เลตเตอร์ออฟเครดิตบางประเภท สญัญาการรับประกนัด้านเครดิต หรือสญัญาประกนัภัย อย่างไรกต็าม 

วิธปีฏบัิติทางการบัญชีจะไม่ข้ึนกับรูปแบบทางกฎหมาย ตัวอย่างต่อไปน้ีเป็นวิธีปฏบัิติที่เหมาะสม 

(ดูย่อหน้าที่ 1.5)  

ข1.1 แม้ว่าสญัญาคํา้ประกนัทางการเงินจะเข้าเง่ือนไขตามคาํนิยามของสัญญาประกันภัย ตามที่

กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญา

ประกนัภัย แต่หากความเสี่ยงที่ถูกโอนไปมีนัยสาํคัญ สญัญาคํา้ประกนัทางการเงินดังกล่าว

อยู่ภายใต้ขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี แต่หากผู้คํา้ประกันตามสัญญาได้

แสดงออกอย่างชัดเจนมาแต่แรกว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาประกันภัยและได้ถือปฏบัิติ

ตามวิธกีารบัญชีสาํหรับสญัญาประกนัภัยแล้ว ผู้คํา้ประกันตามสัญญาอาจเลือกที่จะระบุว่า

สัญญาคํา้ประกันทางการเงินอยู่ภายใต้ขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี และ

หากผู้คํา้ประกนัตามสญัญาเลือกที่จะถือปฏบัิติตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี ผู้ออก

สญัญาต้องรับรู้สัญญาคํา้ประกันทางการเงินเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมตามที่กาํหนด

ในย่อหน้าที่ 4 หากการออกสญัญาคํา้ประกนัทางการเงินเป็นการออกให้บุคคลหรือกิจการ

ที่ไม่เกี่ยวข้องกันในการทาํรายการค้าตามปกติ มูลค่ายุติธรรมเม่ือเร่ิมแรกจะเท่ากับ

ค่าธรรมเนียมที่ได้รับ เว้นแต่จะมีหลักฐานกาํหนดเป็นอย่างอื่น 

ข1.2 สัญญาคํา้ประกันด้านเครดิตบางประเภทไม่ได้กาํหนดเง่ือนไขให้ผู้ถือสัญญาคํา้ประกัน

ต้องมีความเสี่ยงและเกิดผลสูญเสียจากการที่ ลูกหน้ีไม่สามารถจ่ายชําระหน้ีเม่ือ 

ครบกาํหนด ต้องเกิดข้ึนก่อนที่จะจ่ายชําระเงิน ได้แก่การคํ้าประกันที่กาํหนดให้การ

จ่ายเงินข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงในการจัดอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตหรือดัชนี

ความน่าเช่ือถือด้านเครดิตตามที่กาํหนด การคํา้ประกันดังกล่าวไม่ถือเป็นสัญญาคํา้ประกัน

ทางการเงินตามขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี และไม่ถือเป็นสัญญา

ประกนัภัยตามคาํนิยามที่กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง สญัญาประกนัภัย การคํา้ประกนัดังกล่าวถือเป็นตราสารอนุพันธ์และให้ผู้คํา้ประกัน

ตามสญัญาดังกล่าวสามารถปฏบัิติตามแนวปฏบัิติทางการบัญชีฉบับน้ี 

ข1.3 หากการออกสัญญาคํา้ประกันทางการเงินเกี่ยวข้องกับการขายสินค้า ให้ผู้คํา้ประกันตาม

สญัญาถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญา

ที่ทาํกับลูกค้า (เม่ือมีการประกาศใช้) เม่ือรับรู้รายได้จากการคํา้ประกันและรายได้จาก

การขายสนิค้า 
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ข2 โดยปกติ ข้อความยืนยันหรือการรับรองโดยผู้คํา้ประกันตามสัญญาว่าสัญญาที่ออกเป็นสัญญา

ประกันภัยจะมีอยู่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คํา้ประกันตามสัญญากับลูกค้าและผู้กาํกับดูแล  

ในสัญญา เอกสารทางธุรกิจ และงบการเงิน นอกจากน้ี สัญญาประกันภัยมีข้อกาํหนดทางบัญชี 

ที่แตกต่างจากข้อกาํหนดทางบัญชีของธุรกรรมประเภทอื่นๆ เช่น สัญญาต่างๆ ที่ออกโดยธนาคาร

หรือธุรกิจเอกชน ในกรณีดังกล่าว งบการเงินของผู้คํา้ประกันตามสัญญามักมีข้อความที่แสดงว่า 

ผู้คํา้ประกนัตามสญัญาได้ปฏบัิติตามข้อกาํหนดทางบัญชีสาํหรับสญัญาประกนัภัย 

 

การกําหนดใหแ้สดงมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน 
 

ข3 กรณีที่ถือว่าเข้าเง่ือนไขในการกาํหนดให้สนิทรัพย์ทางการเงินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุนได้หากเป็นไปตามหลักการในย่อหน้าที่ 2  

คือ กิจการมีหน้ีสินภายใต้สัญญาประกันภัยซ่ึงการวัดมูลค่าได้นําข้อมูลในปัจจุบันมาร่วม

พิจารณา (ตามที่อนุญาตในย่อหน้าที่ 24 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

(ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาประกันภัย) และมีสินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการพิจารณาว่ามี

ความเกี่ยวข้องกัน ซ่ึงในกรณีดังกล่าว หากกิจการไม่กาํหนดให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรือราคาทุน

ตัดจาํหน่าย ก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่าและการรับรู้รายการ (บางคร้ังอาจอ้างอิง

ถึงการไม่จับคู่ทางบัญชี (accounting mismatch)) 

ข4 กรณีตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าก่อน ซ่ึงมีการกาํหนดให้สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน ช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องของการวัดมูลค่า

หรือการรับรู้รายการได้อย่างมีนัยสาํคัญ และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจได้มากย่ิงข้ึน 

อย่างไรกต็าม ในทางปฏบัิติแล้ว กิจการไม่จาํเป็นต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินทั้งหมดหรือ

รับรู้ความไม่สอดคล้องในช่วงเวลาเดียวกัน  การเหล่ือมเวลาที่สมเหตุสมผลอาจเกิดข้ึนได้

เน่ืองจากรายการที่เกิดข้ึนแต่ละรายการได้ถูกกาํหนดให้รับรู้มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน และในขณะที่มีการรับรู้มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกน้ันสามารถคาดการณ์

ได้ว่ารายการอื่นๆ ที่เหลือจะเกดิข้ึน 

ข5 กิจการไม่ควรกาํหนดให้บางส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินที่มีความไม่สอดคล้องกันให้แสดง

มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน หากการกาํหนดดังกล่าวไม่ช่วยขจัดหรือลด 

ความไม่สอดคล้องที่ เกิดข้ึนได้อย่างมีนัยสําคัญ และไม่ทําให้เกิดข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับ 

การตัดสินใจได้มากข้ึน แต่กิจการสามารถกาํหนดให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไร

หรือขาดทุนกบับางส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินที่คล้ายคลึงกันจาํนวนหน่ึงได้ หากการกาํหนด

ดังกล่าวช่วยลดความไม่สอดคล้องที่เกิดข้ึนได้อย่างมีนัยสาํคัญ ตัวอย่างเช่น กิจการมีสินทรัพย์

ทางการเงินที่คล้ายคลึงกันจาํนวนหน่ึงมูลค่ารวม 100  และมีหน้ีสินทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน

จํานวนหน่ึงมูลค่ารวม 50 โดยที่สินทรัพย์และหน้ีสินดังกล่าววัดมูลค่าบนหลักการที่ต่างกัน 

กิจการอาจต้องการลดความไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่าอย่างมีนัยสาํคัญด้วยการกาํหนดให้
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สินทรัพย์เพียงบางส่วน (ตัวอย่างเช่น สินทรัพย์แต่ละรายการที่เม่ือรวมกันมีมูลค่ารวม 45)  

ให้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการ

กาํหนดให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนต้องนาํมาถือปฏบัิติกับเคร่ืองมือ

ทางการเงินแต่ละรายการทั้งจาํนวน กิจการตามตัวอย่างต้องกาํหนดสินทรัพย์รายการหน่ึงหรือ

หลายรายการให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนทั้งจาํนวน โดยไม่สามารถ

กาํหนดการวัดมูลค่าดังกล่าวเฉพาะกับส่วนประกอบใดส่วนประกอบหน่ึงของสินทรัพย์แต่ละ

รายการน้ัน (เช่น การเปล่ียนแปลงสาํหรับมูลค่าเฉพาะที่เกิดจากความเสี่ยงประเภทใดประเภท

หน่ึง เช่นการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง) หรือเฉพาะกับสัดส่วนใดสัดส่วนหน่ึง (ร้อยละ) 

ของหน้ีสนิแต่ละรายการ 

 

การวดัมูลค่า 
 

การวดัมูลค่าเมือ่เริม่แรก 
 

ข6 หลักฐานที่ดีที่สุดสําหรับมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วันที่ รับรู้เม่ือเร่ิมแรก 

โดยทั่วไปคือราคาของการทาํรายการ (เช่น มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ไปหรือสิ่งตอบแทน 

ที่ได้รับ ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม) 

หากกิจการกาํหนดว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการทาํ

รายการดังที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 4 กิจการต้องบันทึกเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าวตามวิธี

ต่อไปน้ี 

ข6.1 วัดมูลค่าตามที่กาํหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5 หากมูลค่ายุติธรรมได้มาจากราคาเสนอซ้ือขาย

ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาํหรับสนิทรัพย์หรือหน้ีสนิอย่างเดียวกัน (เช่น ข้อมูลระดับ 

1) หรือได้จากเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ข้อมูลที่สังเกตได้จากตลาด กิจการต้อง

รับรู้ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้เม่ือเร่ิมแรก และราคาของการทาํ

รายการเป็นผลกาํไรหรือขาดทุน 

ข6.2 ในกรณีอื่นๆ ให้วัดมูลค่าตามที่ก ําหนดไว้ในย่อหน้าที่ 5 โดยปรับปรุงส่วนต่าง

ระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ รับรู้เม่ือเร่ิมแรก และราคาของการทํารายการ  

ภายหลังการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กจิการต้องรับรู้ผลต่างรอการตัดบัญชีเป็นกาํไร

หรือขาดทุนได้เฉพาะส่วนที่เกดิจากการเปล่ียนแปลงในปัจจัย (รวมถึงปัจจัยด้านเวลา) 

ซ่ึงผู้ร่วมตลาดนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาสนิทรัพย์ 

 

ตน้ทุนในการทํารายการ 
 

ข7 ต้นทุนในการทาํรายการรวมถึงค่าธรรมเนียมและค่านายหน้าที่จ่ายให้กับตัวแทน (รวมถึง

พนักงานที่ท ําหน้าที่เป็นตัวแทนขาย) ที่ปรึกษา นายหน้า และตัวแทนจําหน่าย ภาษีหรือ

ค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานกาํกับดูแลและตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียกเกบ็ และค่าภาษีอากรในการ
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โอน ต้นทุนในการทาํรายการไม่รวมถึงส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้ ต้นทุนในการจัดหา

เงินทุน หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นการภายใน หรือต้นทุนในการถือครอง 


