
 หน้า   ๔ (เล่มที่ ๒) 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่  ๔๐/๒๕๖๐ 

เร่ือง  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๔  (ปรับปรุง  ๒๕๖๐) 
เร่ือง  สัญญาประกันภัย 
 

 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมคร้ังที่  ๔๘  (๒/๒๕๖๐)  เม่ือวันที่  ๒๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๔๙/๒๕๕๙  เร่ือง  มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน  ฉบับที่  ๔  (ปรับปรุง  ๒๕๕๙)  เร่ือง  สัญญาประกันภัย 
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๔  (ปรับปรุง  ๒๕๖๐)  เร่ือง  สัญญา

ประกันภัย  ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
จักรกฤศฏ์ิ  พาราพันธกุล 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่4 (ปรบัปรุง 2560) 

เรือ่ง 

สญัญาประกนัภยั 

 

 

ค าแถลงการณ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้ นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (IFRS 4: Insurance Contracts 

(Bound volume 2017 Consolidated without early application))  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2559 โดยตัดบทน าทั้งหมดออก 

และปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 2 

อนุพนัธท์างการเงินแฝง 7 

การแยกองคป์ระกอบทีเ่ป็นการฝากเงิน 10 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 13 

การยกเวน้การถอืปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่นๆ  

เป็นการชัว่คราว 

 

13 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 21 

สญัญาประกนัภยัทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจหรือการโอนกลุ่มสญัญาประกนัภยั 31 

ลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชนต์ามดุลยพนิิจ 34 

การเปิดเผยขอ้มูล 36 

การอธิบายจ านวนเงินทีร่บัรูใ้นงบการเงิน 36 

ลกัษณะและขอบเขตของความเสีย่งทีเ่กิดจากสญัญาประกนัภยั  38 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 40 

การเปิดเผยขอ้มูล 42 

การก าหนดประเภทของสินทรพัยท์างการเงินใหม่ 45 

ภาคผนวก   

ก  ค านยิาม  

ข  นยิามของสญัญาประกนัภยั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาประกันภัย ประกอบด้วย 

ย่อหน้าที่ 1 ถึง 45 ภาคผนวก ก ถึง ข ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน ย่อหน้าที่พิมพ์ด้วยตวัอกัษรหนา

ถือเป็นหลักการที่ส าคัญ ค านิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีจะเป็นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของ 

กรอบแนวคิดส าหรบัการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏบัิติในการเลือก

และการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  8 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมี

การประกาศใช้) 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่4 (ปรบัปรุง 2560)  

เรือ่ง สัญญาประกันภยั 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดรายงานทางการเงินส าหรับ

สญัญาประกันภัยที่ออกโดยกิจการใดๆ (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะใช้ค าว่า 

“ผูร้บัประกนัภยั”) จนกว่าโครงการในระยะที่สองของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับ

สญัญาประกนัภัยจะแล้วเสรจ็ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องการ 

1.1 จ ากดัการแก้ไขวิธกีารบัญชีของผู้รับประกนัภัยส าหรับสญัญาประกนัภัย 

1.2 เปิดเผยข้อมูลซ่ึงระบุและอธบิายถึงจ านวนเงินที่เกดิจากสัญญาประกนัภัยในงบการเงิน

ของผู้รับประกันภัย และช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงจ านวนเงิน จังหวะเวลา และ

ความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตจากสญัญาประกนัภัย 

 

ขอบเขต 
 

2 กจิการต้องน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติกบั 

2.1 สัญญาประกันภัย (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) ที่กิจการเป็นผู้ออก และสัญญา

ประกนัภัยต่อที่กจิการถือไว้ 

2.2 เคร่ืองมือทางการเงินที่กิจการออกซ่ึงมีลักษณะการร่วมรบัผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ 

(ดูย่อหน้าที่ 35) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล

ส าหรบัเครือ่งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

เคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงเคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะดังกล่าวด้วย 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้กล่าวถึงวิธีการบัญชีในเร่ืองอื่นๆ ของผู้รับ

ประกันภัย เช่น การบัญชีส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยผู้รับประกันภัยและหน้ีสิน 

ทางการเงินที่ออกโดยผู้รับประกันภัย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการ
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ส าหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง 

การรับรู ้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน  (เมื่ อมีการประกาศใช้) และมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง  การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมี

การประกาศใช้)) ยกเว้นข้อก าหนดเกี่ยวกบัการปฏบัิติในช่วงเปล่ียนแปลงในย่อหน้าที่ 45 

4 กจิการต้องไม่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติกบั 

4.1 การรับประกันสินค้าโดยตรง โดยผู้ผลิต ตัวแทนจ าหน่าย หรือผู้ค้าปลีก (ดูมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได  ้(เมื่อมีการประกาศใช้) และ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสิน 

ทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรพัยที์อ่าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

4.2 สินทรัพ ย์และหน้ีสินของนายจ้างภายใต้โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน  

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

(เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 

2560) เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้)) และภาระผูกพัน

เกี่ยวกับผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุที่ รายงานโดยโครงการผลประโยชน์เม่ือ

เกษียณอายุ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบญัชีและ

การรายงานโครงการผลประโยชนเ์มือ่ออกจากงาน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

4.3 สิทธิตามสัญญาหรือภาระผูกพันตามสัญญาซ่ึงอาจจะเกิดขึ้ นจากการใช้ประโยชน์หรือ

สทิธิที่จะใช้ประโยชน์ในอนาคตของรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน (เช่น ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตบางอย่าง ค่าสิทธิ การจ่ายค่าเช่าที่อาจเกิดข้ึน และรายการที่คล้ายคลึงกัน) 

เช่นเดียวกับ การประกันมูลค่าคงเหลือของผู้เช่าที่แฝงอยู่ในสัญญาเช่าการเงิน  

(ดูมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่  17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้(เมื่อมี

การประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรพัย์

ไม่มีตวัตน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

4.4 สัญญาค ้าประกันทางการเงิน เว้นแต่ผู้ออกได้แสดงอย่างเปิดเผยชัดเจนมาก่อน 

ว่าผู้ออกถือว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาประกันภัย และได้ใช้วิธีการบัญชีซ่ึงใช้ปฏิบัติ

กับสัญญาประกันภัย ในกรณีดังกล่าว ผู้ออกอาจเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมี 

การประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูล

ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 

เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ 

เลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับรายการที่เกิดจาก

สัญญาค า้ประกันทางการเงิน ผู้ออกอาจเลือกปฏิบัติเป็นรายสัญญาได้ แต่เมื่อเลือก

วิธกีารบัญชีใดส าหรับแต่ละสญัญาแล้ว ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 
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4.5 เจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีส าหรับสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เมื่อมี 

การประกาศใช้)) 

4.6 สญัญาประกันภัยตรงทีกิ่จการถือไว  ้(กล่าวคือ สัญญาประกันภัยตรงซ่ึงกิจการเป็น             

ผูเ้อาประกันภัย) อย่างไรก็ตาม ผูเ้อาประกันภัยต่อต้องน ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติกบัสญัญาประกนัภัยต่อที่ถือไว้ 

5 เพ่ือความสะดวกในการอ้างอิง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเรียกกิจการใดๆ ที่ออก

สัญญาประกันภัยว่า ผู้รับประกันภัย ไม่ว่าผู้ออกสัญญาน้ันจะเป็นผู้รับประกันภัยตามกฎหมาย

หรือตามที่หน่วยงานก ากบัดูแลก าหนดไว้หรือไม่กต็าม 

6 สัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญาประกันภัยชนิดหน่ึง ดังน้ัน การอ้างอิงถึงสัญญาประกันภัย

ทั้งหมดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ให้รวมถึงสญัญาประกนัภัยต่อด้วย 

 

อนุพนัธท์างการเงินแฝง 

 

7 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่ อม ี      

การประกาศใช้) ก าหนดให้กิจการแยกอนุพันธ์ทางการเงินแฝงบางอย่างออกจากสัญญาหลัก 

โดยวัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงินแฝงน้ันด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่า

ยุติธรรมในก าไรหรือขาดทุน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวถือปฏิบัติกับอนุพันธ์

ทางการเงินแฝงในสญัญาประกนัภัยด้วย เว้นแต่อนุพันธท์างการเงินแฝงน้ันเป็นสญัญาประกนัภัย 

8 ผู้ รับประกันภัยไม่จ าเป็น ต้องแยกและวัด มูลค่าด้วยมูลค่ายุติ ธรรมส าห รับสิทธิของ 

ผู้เอาประกันภัยในการเลือกที่จะเวนคืนสัญญาประกันภัยเพ่ือจ านวนเงินคงที่ (หรือขึ้ นอยู่กับ

จ านวนเงินคงที่และอัตราดอกเบ้ีย) ถึงแม้ว่าราคาที่ใช้สิทธิจะแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีของ

หน้ีสินจากสญัญารับประกันภัยหลัก ทั้งน้ีเป็นข้อยกเว้นซ่ึงไม่ต้องปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมี 

การประกาศใช้) อย่างไรกต็าม ผู้รับประกันภัยต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวส าหรับสทิธเิลือกขายหรือสทิธเิลือกเวนคืนเป็นเงินสดที่แฝง

อยู่ในสัญญาประกันภัยหากมูลค่าเวนคืนผันแปรตามการเปล่ียนแปลงในตัวแปรทางการเงิน 

(เช่น ราคาหรือดัชนีตราสารทุน หรือ ราคาหรือดัชนีโภคภัณฑ์) หรือตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปร 

ทางการเงินซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาประกันภัย นอกจากน้ี ข้อก าหนดดังกล่าวยังให้ถือปฏิบัติใน

กรณีที่ความสามารถของผู้เอาประกันภัยที่จะใช้สิทธิเลือกขายหรือสิทธิเลือกเวนคืนเป็นเงินสด 

ข้ึนอยู่กับการเปล่ียนแปลงในตัวแปรดังกล่าว (เช่น สิทธิเลือกขายซ่ึงจะสามารถใช้สิทธิได้หากดัชนี 

ตลาดหลักทรัพย์ข้ึนไปถึงระดับที่ระบุไว้) 

9 ย่อหน้าที่ 8 ให้ถือปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันกับสิทธิเลือกที่จะเวนคืนเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงมี

ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ 
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การแยกองคป์ระกอบทีเ่ป็นการฝากเงิน 

 

10 สัญญาประกันภัยบางสัญญามีทั้งองค์ประกอบที่เป็นการประกันภัยและองค์ประกอบที่เป็น 

การฝากเงิน ในบางกรณี ผู้รับประกันภัยถูกก าหนดหรือได้รับอนุญาตให้แยกองค์ประกอบ

เหล่านั้นออกจากกนั 

10.1 ต้องแยกองค์ประกอบ หากเป็นไปตามเง่ือนไขทั้งสองข้อต่อไปนี้  

10.1.1 ผู้รับประกันภัยสามารถวัดมูลค่าองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน (รวมถึง

สิทธิเลือกเวนคืนแฝงใดๆ) แยกต่างหากได้ (กล่าวคือ สามารถวัดมูลค่าได้

โดยไม่ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบที่เป็นการประกนัภัย)  

10.1.2 นโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยไม่ได้ก าหนดให้รับรู้ภาระผูกพันและ

สทิธทิั้งหมดที่เกดิจากองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน 

10.2 อนุญาตแต่ไม่ได้ก าหนดให้ต้องแยกองค์ประกอบ หากผู้รับประกันภัยสามารถวัดมูลค่า

องค์ประกอบที่เป็นการฝากเงินแยกต่างหากได้ตามข้อ 10.1.1 แต่นโยบายการบัญชีของ

ผู้รับประกันภัยก าหนดให้รับรู้ภาระผูกพันและสิทธิทั้งหมดที่เกิดจากองค์ประกอบที่เป็น

การฝากเงิน โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑท์ี่ใช้วัดมูลค่าสิทธแิละภาระผูกพันเหล่าน้ัน 

10.3 ห้ามแยกองค์ประกอบ หากผู้รับประกันภัยไม่สามารถวัดมูลค่าองค์ประกอบที่ เป็น 

การฝากเงินแยกต่างหากได้ตามข้อ 10.1.1 

11 ตัวอย่างกรณีที่นโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยไม่ได้ก าหนดให้รับรู้ภาระผูกพันทั้งหมด 

ที่เกิดจากองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน ตัวอย่างเช่น ผู้เอาประกันภัยต่อรับค่าสินไหมทดแทนจาก

ผูร้ับประกันภัยต่อ แต่สัญญาก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยต่อต้องจ่ายคืนค่าสินไหมทดแทนน้ัน 

ในอนาคต ภาระผูกพันดังกล่าวเกิดจากองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน หากนโยบายการบัญชีของ 

ผู้เอาประกันภัยต่ออนุญาตให้รับรู้ค่าสินไหมทดแทนรับจากผู้รับประกันต่อเป็นรายได้โดยไม่รับรู้

ภาระผูกพันในการจ่ายคืนเงินจ านวนดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยต่อต้องแยกองค์ประกอบที่ เป็น 

การฝากเงิน 

12 ในการแยกองค์ประกอบของสญัญา ผู้รับประกนัภัยต้อง 

12.1 น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติกับองค์ประกอบที่ เป็น 

การประกนัภัย 

12.2 น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช้) มาถือปฏบัิติกบัองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน 

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 
 

การยกเวน้การถอืปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่นๆ เป็นการชัว่คราว 

 

13 ย่อหน้าที่ 10 ถึง 12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี 

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดเกณฑ์
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ส าหรับกิจการเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายการบัญชี หากไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ก าหนดให้ถือปฏบัิติเป็นการเฉพาะกับรายการน้ัน อย่างไรกต็ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ียกเว้นให้ผู้รับประกนัภัยไม่ต้องน าเกณฑเ์หล่าน้ันมาถือปฏบัิติกบันโยบายการบัญชีส าหรับ 

13.1 สัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยเป็นผู้ออก (รวมทั้งต้นทุนในการได้มาที่เกี่ยวข้อง

และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 31 และ 32) 

และ 

13.2 สญัญาประกนัภัยต่อที่ผู้รับประกนัภัยถือไว้ 

14 อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้ยกเว้นผู้รับประกันภัยจากบางหลักเกณฑ์

ในย่อหน้าที่  10 ถึง 12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบาย 

การบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้) 

กล่าวคือผู้รับประกนัภัย 

14.1 ต้องไม่รับรู้หน้ีสินจากประมาณการหน้ีสินใดๆ ส าหรับค่าสินไหมทดแทนในอนาคต 

ที่อาจเกิดข้ึน หากค่าสินไหมทดแทนภายใต้สัญญาประกันภัยเหล่าน้ันไม่มีอยู่จริง 

ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน (เช่น ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากมหันตภัย 

และส ารองรักษาระดับค่าสนิไหมทดแทน) 

14.2 ต้องท าการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสิน ตามที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 15 ถึง 19 

14.3 ต้องตัดรายการหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย (หรือบางส่วนของหน้ีสินจากสัญญา

ประกนัภัย) ออกจากงบแสดงฐานะการเงินต่อเมื่อหน้ีสินจากสญัญาประกนัภัยน้ันหมดไป 

กล่าวคือ เมื่อภาระผูกพันตามสญัญาน้ันหมดลง หรือถูกยกเลิก หรือสิ้นผลบังคับ 

14.4 ต้องไม่หักกลบ 

14.4.1 สินทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยัต่อ กบั หน้ีสนิจากสญัญาประกนัภัยที่เกี่ยวข้อง 

หรือ 

14.4.2 รายได้หรือค่าใช้จ่ายจากสัญญาประกันภัยต่อ กับ ค่าใช้จ่ายหรือรายได้จาก

สญัญาประกนัภัยที่เกี่ยวข้อง 

14.5 ต้องพิจารณาว่าสนิทรัพย์จากสญัญาประกนัภัยต่อเกดิการด้อยค่าหรือไม่ (ดูย่อหน้าที่ 20) 

 

การทดสอบความเพยีงพอของหนี้ สิน 

 

15 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผูร้บัประกนัภยัตอ้งประเมินหนี้ สินจากสญัญาประกนัภยั 

ที่รบัรูไ้วใ้นงบการเงินว่าเพียงพอหรือไม่ โดยใชป้ระมาณการปัจจุบนัของกระแสเงินสด

ในอนาคตที่เกิดจากสญัญาประกนัภยั หากการประเมินนั้นแสดงใหเ้ห็นว่ามูลค่าตามบญัชี

ของหนี้ สินจากสญัญาประกนัภยั (หกัดว้ยตน้ทุนในการไดม้ารอการตดับญัชีทีเ่กีย่วขอ้ง และ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกี่ยวข้อง  เช่น รายการที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่  31 และ 32)  

ไม่เพียงพอเมือ่เทียบกบัการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ใหร้บัรูส่้วนที่ไม่เพียงพอ

ทั้งหมดในก าไรหรือขาดทุน  
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16 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่มีข้อก าหนดให้ปฏบัิติเพ่ิมเติมอกี หากผู้รับประกันภัย

ได้ใช้การทดสอบความเพียงพอของหน้ีสนิซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดขั้นต ่าดังต่อไปนี้แล้ว  

16.1 การทดสอบได้พิจารณาประมาณการปัจจุบันของกระแสเงินสดที่เกดิจากสญัญาทั้งหมด 

รวมทั้งกระแสเงินสดที่เกิดจากรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้นทุนในการจัดการค่าสินไหม

ทดแทน และกระแสเงินสดที่เกดิจากการใช้สทิธเิลือกแฝงและการประกนัผลประโยชน์ 

16.2 หากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าหน้ีสินบันทึกไม่เพียงพอ ส่วนที่ไม่เพียงพอทั้งหมด

ต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

17 หากนโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยไม่ได้ก าหนดให้ท าการทดสอบความเพียงพอของ

หน้ีสนิตามข้อก าหนดข้ันต ่าในย่อหน้าที่ 16 ผู้รับประกนัภัยต้อง 

17.1 พิจารณามูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยที่ เกี่ยวข้อง1 หักด้วยมูลค่า 

ตามบัญชีของ 

17.1.1 ต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องใดๆ และ 

17.1.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องใดๆ เช่น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจาก 

การรวมธุรกิจ หรือการโอนกลุ่มสัญญาประกันภัย (ดูย่อหน้าที่ 31 และ 32) 

แต่ไม่รวมถึงสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อที่ เกี่ ยวข้องเน่ืองจากผู้รับ

ประกนัภัยได้แยกบันทกึรายการดังกล่าวต่างหากแล้ว (ดูย่อหน้าที่ 20) 

17.2 พิจารณาว่าจ านวนตามวิธีการในข้อ 17.1 น้อยกว่ามูลค่าของหน้ีสินจากสัญญา

ประกันภัยที่เกี่ยวข้องหากพิจารณาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่ 

อาจเกิดขึ้ น (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือไม่ หากน้อยกว่า ผู้รับประกันภัยต้องรับรู้ 

ส่วนต่างทั้งหมดในก าไรหรือขาดทุน และปรับลดมูลค่าต้นทุนในการได้มารอการตัด

บัญชีที่เกี่ยวข้องหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้อง หรือปรับเพ่ิมมูลค่าหน้ีสินจาก

สญัญาประกนัภัยที่เกี่ยวข้อง 

18 หากการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินของผู้รับประกันภัยเป็นไปตามข้อก าหนดขั้นต ่าใน  

ย่อหน้าที่ 16 ให้ท าการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินโดยพิจารณาหน้ีสินของทุกสัญญา

ประกันภัยรวมกัน หากการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินไม่เป็นไปตามข้อก าหนดขั้นต ่า  

ให้เปรียบเทยีบกับหน้ีสินซ่ึงค านวณตามวิธีการที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 17 แบ่งตามกลุ่มสัญญา

โดยก าหนดให้สัญญาที่มีความเสี่ยงโดยทั่วไปคล้ายคลึงกันและสามารถบริหารจัดการร่วมกันได้ 

ให้อยู่ในกลุ่มสญัญาเดียวกนั 

19 มูลค่าที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 17.2 (กล่าวคือ มูลค่าของหน้ีสนิจากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้อง 

ซ่ึงใช้ตามเกณฑ์ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน 

                                                 
1
  หนี้ สินจากสัญญาประกนัภัยที่เกี่ยวข้องคือ หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย (รวมถึงต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชี 

ที่ เกี่ยวข้อง และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกี่ยวข้อง) ซึ่ งนโยบายการบัญชีของผู้ รับประกันภัยไม่ได้ก าหนดให้ใช้ 

การทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิที่เป็นไปตามข้อก าหนดขั้นต ่าในย่อหน้าที่ 16 
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หน้ีสนิที่อาจเกิดข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน (เมื่อมีการประกาศใช้)) ต้องสะท้อนก าไรขั้นต้น

จากการลงทุนที่จะได้รับในอนาคต (ดูย่อหน้าที่ 27 ถึง 29) เฉพาะกรณีที่มูลค่าของหน้ีสิน      

ตามสญัญาประกนัภัยที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 17.1 ได้สะท้อนถึงก าไรขั้นต้นเหล่านั้นด้วย 

 

การดอ้ยค่าของสินทรพัยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

 

20 หากสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อของผู้เอาประกันภัยต่อเกิดการด้อยค่า ผู้เอาประกันภัยต่อ 

ต้องปรับลดมูลค่าตามบัญชีลงตามจ านวนที่เกิดการด้อยค่า และรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าใน

ก าไรหรือขาดทุน สนิทรัพย์จากการประกนัภัยต่อเกดิการด้อยค่าเมื่อ 

20.1 มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนอันเป็นผลจากเหตุการณ์ที่ เกิดข้ึนภายหลังการรับรู้

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อเมื่อเร่ิมแรก ท าให้ผู้เอาประกันภัยต่ออาจจะไม่ได้รับ

จ านวนเงินทั้งหมดตามเง่ือนไขของสญัญา และ 

20.2 ผลกระทบต่อจ านวนเงินจากเหตุการณ์ที่ ผู้ เอาประกันภัยต่อจะได้รับจากผู้รับ

ประกนัภัยต่อ สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

 

21  ข้อความตามย่อหน้าที่ 22 ถึง 30 ให้น ามาถือปฏิบัติส าหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี

ของผู้รับประกนัภัย 

22 ผูร้บัประกนัภยัอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีส าหรบัสญัญาประกนัภัยไดก้็ต่อเมื่อ       

การเปลี่ยนแปลงนั้นท าให้งบการเงินเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ช ้

งบการเงินมากข้ึนและไม่ท าใหค้วามน่าเชื่อถือลดลง หรือท าใหค้วามน่าเชื่อถือมากข้ึนและ

ไม่ท าใหค้วามเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจลดลง ผูร้บัประกนัภยัตอ้งพิจารณา

ความเกีย่วขอ้งต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือไดต้ามเกณฑที์ก่ าหนดไวใ้น

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

23 เพ่ือสนับสนุนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับสัญญาประกันภัย ผู้รับประกันภัยต้อง

แสดงให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงน้ันท าให้งบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) มากขึ้น แต่การเปล่ียนแปลงไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามเกณฑ์

เหล่านั้นทั้งหมด โดยเฉพาะประเดน็ดังต่อไปน้ี 

23.1 อตัราดอกเบี้ ยในตลาดปัจจุบัน (ย่อหน้าที่ 24) 

23.2 การถือปฏบัิติตามแนวปฏบัิติที่ใช้อยู่ต่อไป (ย่อหน้าที่ 25) 

23.3 ความระมัดระวัง (ย่อหน้าที่ 26) 

23.4 ก าไรขั้นต้นจากการลงทุนที่จะได้รับในอนาคต (ย่อหน้าที่ 27 ถึง 29) และ 

23.5 การบัญชีเงา (ย่อหน้าที่ 30) 
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อตัราดอกเบี้ ยในตลาดปัจจุบนั 

 

24 ผู้รับประกันภัยได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้ถูกก าหนดให้ต้องเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเพ่ือที่จะ 

วัดมูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย2 ให้สะท้อนถึงอัตราดอกเบ้ียในตลาดปัจจุบัน และรับรู้         

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสนิเหล่าน้ันในก าไรหรือขาดทุน ในขณะเดียวกัน ผู้รับประกนัภัยอาจเร่ิมน า

นโยบายการบัญชีที่ก  าหนดให้ใช้การประมาณการโดยใช้ข้อมูลและข้อสมมติอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน

เพ่ือวัดมูลค่าหน้ีสนิ ในย่อหน้าน้ีอนุญาตให้ผู้รับประกนัภัยสามารถเลือกที่จะเปล่ียนแปลงนโยบาย

การบัญชีส าหรับหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยได้  โดยไม่ต้องใช้นโยบายการบัญชีดังกล่าว 

โดยสม ่าเสมอกับหน้ีสินอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซ่ึงเป็นการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี  

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่ อมีการประกาศใช้) หากผู้รับ

ประกันภัยเลือกที่จะเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตามย่อหน้าน้ี ผู้รับประกันภัยต้องใช้อัตรา

ดอกเบ้ียในตลาดปัจจุบัน (รวมทั้งใช้การประมาณการและข้อสมมติอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน (ถ้ามี))  

อย่างสม ่าเสมอต่อไปในทุกงวดบัญชีในการวัดมูลค่าหน้ีสินเหล่าน้ันทั้งหมดจนกว่าภาระหน้ีสินนั้น

จะหมดไป 

 

การถอืปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทีใ่ชอ้ยู่ต่อไป 

 

25 ผู้รับประกันภัยอาจยังคงใช้แนวปฏิบัติเหล่าน้ีต่อไปได้ แต่การเร่ิมน าแนวปฏบัิติเหล่าน้ีเข้ามาใช้

น้ันถือว่าไม่ปฏบัิติตามข้อก าหนดของย่อหน้าที่ 22 

25.1 การวัดมูลค่าหน้ีสนิจากสญัญาประกนัภัยโดยใช้หลักการไม่คิดลด 

25.2 การวัดมูลค่าสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนในอนาคตด้วย

มูลค่าที่ สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับ

ค่าธรรมเนียมในปัจจุบันซ่ึงเรียกเกบ็โดยผู้ให้บริการในตลาดรายอื่นๆ ซ่ึงให้บริการ 

ที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงเป็นไปได้ว่ามูลค่ายุติธรรมเมื่อเร่ิมแรกของสิทธิตามสัญญาเหล่านั้น

จะเท่ากับต้นทุนในการเร่ิมต้นที่ จ่ายไป เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนใน

อนาคตและต้นทุนที่เกี่ยวข้องน้ันจะแตกต่างไปจากค่าธรรมเนียมและต้นทุนของตลาด

ที่เปรียบเทยีบกนัได้เป็นอย่างมาก 

25.3 การใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันส าหรับสญัญาประกันภัย (รวมทั้งต้นทุนในการได้มา

รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)) ของบริษัทย่อย 

ยกเว้นตามที่อนุญาตโดยย่อหน้าที่ 24 หากนโยบายการบัญชีเหล่าน้ันมีความแตกต่างกนั 

                                                 
2
   ในย่อหน้านี้  หนี้สนิจากสญัญาประกนัภัย ได้รวมถงึต้นทุนในการได้มารอการตดับญัชีที่เกี่ยวข้อง และสนิทรัพย์ไม่มี

ตวัตนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะกล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 31 และ 32 
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ผู้ รับประกันภัยอาจเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีได้หากการเปล่ียนแปลงน้ัน 

ไม่ท าให้นโยบายการบัญชีมีความหลากหลายมากกว่าเดิม และการเปล่ียนแปลงน้ัน

เป็นไปตามข้อก าหนดอื่นๆ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีด้วย 

 

ความระมดัระวงั  

 

26 ผู้รับประกันภัยไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับสัญญาประกันภัยเพ่ือขจัด   

ความระมัดระวังที่มากเกินความจ าเป็น อย่างไรกต็ามหากผู้รับประกันภัยได้วัดมูลค่าหน้ีสิน 

จากสัญญาประกันภัยด้วยความระมัดระวังที่ เพียงพออยู่แล้ว ผู้ รับประกันภัยไม่ควรเพ่ิม 

ความระมัดระวังขึ้นไปอกี 

 

ก าไรขั้นตน้จากการลงทุนทีจ่ะไดร้บัในอนาคต 

 

27 ผู้รับประกนัภัยไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับสญัญาประกนัภัยเพ่ือขจัดก าไร

ข้ันต้นจากการลงทุนที่จะได้รับในอนาคต อย่างไรกต็ามมีข้อสมมติที่โต้แย้งว่างบการเงินของผู้รับ

ประกันภัยอาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินและน่าเช่ือถือน้อยลง 

หากผู้รับประกันภัยน านโยบายการบัญชีที่สะท้อนก าไรข้ันต้นจากการลงทุนที่จะได้รับในอนาคต

เข้ามาใช้ในการวัดมูลค่าสัญญาประกันภัย เว้นแต่ก าไรขั้นต้นเหล่านั้นกระทบต่อการช าระหน้ีสิน

ตามสญัญาประกนัภัย ตัวอย่างของนโยบายการบัญชีที่สะท้อนถึงก าไรข้ันต้นเหล่าน้ัน ได้แก่ 

27.1 ใช้อตัราคิดลดที่สะท้อนถึงประมาณการผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ของผู้รับประกนัภัย หรือ 

27.2 ประมาณการจ านวนผลตอบแทนจากสินทรัพย์โดยใช้อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 

และคิดลดจ านวนผลตอบแทนน้ันด้วยอัตราคิดลดอีกอตัราหน่ึง และน าผลที่ได้ไปรวม

ในการวัดมูลค่าของหน้ีสนิ 

28 ผู้ รับประกันภัยอาจหักล้างข้อสมมติโต้แย้งในย่อหน้าที่  27 ได้ ถ้าองค์ประกอบอื่นๆ ของ         

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีท าให้งบการเงินเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของ 

ผู้ใช้งบการเงินและมีความน่าเช่ือถือมากขึ้ น พอเพียงที่จะท าให้มีความส าคัญกว่าการลดลงของ      

ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความน่าเช่ือถือหากผู้รับประกันภัยรวมก าไรข้ันต้นจาก 

การลงทุนที่จะได้รับในอนาคตเข้าไปในการวัดมูลค่าหน้ีสิน ตัวอย่างเช่น สมมติว่านโยบาย 

การบัญชีส าหรับสัญญาประกันภัยที่ ใช้อยู่ในปัจจุบันของผู้ รับประกันภัยบันทึกหน้ีสิน  

ณ วันเร่ิมต้นสัญญาด้วยข้อสมมติที่สะท้อนความระมัดระวังมากเกินความจ าเป็น และใช้อัตราคิดลด

ที่ก  าหนดโดยหน่วยงานก ากับดูแลโดยไม่อ้างอิงโดยตรงกับสภาวะตลาด และไม่ได้พิจารณาถึง

ผลกระทบจากสิทธิเลือกแฝงและการประกันผลประโยชน์ ผู้รับประกันภัยอาจท าให้งบการเงิน

เกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจมากข้ึนโดยไม่ท าให้ความน่าเช่ือถือลดลง โดยเปล่ียนไปใช้หลักการบัญชี 

ที่มุ่งเน้นการให้ข้อมูลในภาพรวมเพ่ือการตัดสนิใจลงทุนซ่ึงใช้กนัอย่างกว้างขวางและเกี่ยวข้องกบั 

28.1 ประมาณการและสมมติฐานที่เป็นปัจจุบัน 
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28.2 การปรับปรุงอย่างสมเหตุสมผล (แต่ไม่ได้ระมัดระวังมากเกินความจ าเป็น) เพ่ือให้

สะท้อนถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

28.3 การวัดมูลค่าซ่ึงสะท้อนทั้งมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกแฝงและ        

การประกนัผลประโยชน์ และ 

28.4 อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบัน แม้ว่าอัตราคิดลดน้ันจะสะท้อนถึงผลตอบแทนโดย 

ประมาณจากสนิทรัพย์ของผู้รับประกนัภัย 

29 ในวิธีการวัดมูลค่าบางวิธีจะใช้อัตราคิดลดในการพิจารณามูลค่าปัจจุบันของก าไรขั้นต้น 

ในอนาคต จากน้ันก าไรขั้นต้นดังกล่าวจะถูกปันส่วนไปยังงวดเวลาต่างๆ โดยการใช้สูตรค านวณ  

ซ่ึงวิธีการดังกล่าวท าให้อัตราคิดลดมีผลกระทบโดยอ้อมต่อการวัดมูลค่าของหน้ีสิน กล่าวคือ 

การใช้อัตราคิดลดที่ไม่เหมาะสมจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลกระทบเลยต่อ 

การวัดมูลค่าของหน้ีสินเมื่อเร่ิมแรก อย่างไรกต็ามยังมีวิธีการวัดมูลค่าอื่นที่อัตราคิดลดจะเป็น

ตัวก าหนดมูลค่าของหน้ีสินโดยตรง ในกรณีหลังน้ันการใช้อัตราคิดลดซ่ึงคิดจากผลตอบแทน

ของสินทรัพ ย์จะเกิดผลกระทบอย่างมี นัยส าคัญมากกว่า  จึงไม่ น่ าเป็นไปได้อย่างย่ิง 

ที่ผู้รับประกนัภัยจะสามารถหักล้างข้อสมมติโต้แย้งในย่อหน้าที่ 27 ลงได้ 

 

การบญัชีเงา  

 

30 ในแบบจ าลองทางบัญชีบางแบบ ผลก าไรหรือขาดทุนที่ เกิดขึ้ นจริงจากสินทรัพย์ของผู้รับ

ประกันภัยจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการวัดมูลค่าบางส่วนหรือทั้งหมดของ (1) หน้ีสินจาก

สัญญาประกันภัย (2) ต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง และ (3) สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 31 และ 32 ผู้รับประกันภัยได้รับอนุญาต

แต่ไม่ได้ถูกก าหนดให้เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเพ่ือให้ผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้แล้วแต่ยัง

ไม่เกิดขึ้ นจริงจากสินทรัพย์ มีผลกระทบต่อการวัดมูลค่ารายการดังกล่าวไปในทางเดียวกันกับ

ผลกระทบจากผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจริง กล่าวคือการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับหน้ีสินจาก

สัญญาประกันภัย (หรือต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชี  หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน)  

ต้องถูกรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เฉพาะกรณีที่ผลก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจริง

ดังกล่าวถูกรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น วิธปีฏบัิติน้ีเรียกว่า “การบัญชีเงา” 

 

สญัญาประกนัภยัทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจหรือการโอนกลุ่มสญัญาประกนัภยั 

 

31 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

(เมื่อมีการประกาศใช้) ณ วันที่ซ้ือ ผู้รับประกันภัยต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินจากสัญญา

ประกันภัยและสินทรัพย์จากสญัญาประกันภัยที่ได้รับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรกต็าม 

ผู้รับประกันภัยได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้ถูกก าหนดให้แสดงข้อมูลเพ่ิมเติมโดยแยกมูลค่ายุติธรรม

ของสญัญาประกนัภัยที่ได้มาออกเป็นสององค์ประกอบดังน้ี 
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31.1 หน้ีสินที่ วัดมูลค่าตามนโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยที่ออก  

และ 

31.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงเป็นผลต่างระหว่าง (1) มูลค่ายุติธรรมของสิทธิและภาระผูกพัน

จากการประกันภัยที่รับโอนมา และ (2) มูลค่าที่อธิบายในข้อ 31.1 โดยการวัดมูลค่า

ภายหลัง การรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ีต้องสอดคล้องกับการวัดมูลค่าของหน้ีสินจาก

สญัญาประกนัภัยที่เกี่ยวข้อง 

32 ผู้รับประกันภัยที่เป็นผู้ซ้ือกลุ่มสัญญาประกันภัยอาจแสดงข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่อธิบายไว้ใน 

ย่อหน้าที่ 31 

33 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 31 และ 32 ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน     

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้) 

และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เมื่ อมี           

การประกาศใช้) อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีทั้งสองฉบับดังกล่าวถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตนอื่นๆ ได้แก่ รายช่ือของลูกค้าและความสมัพันธ์กบัลูกค้าซ่ึงสะท้อนถึงความคาดหวังที่

จะได้มาซ่ึงสัญญาประกันภัยในอนาคต ซ่ึงสัญญาเหล่าน้ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของสิทธิและภาระ

ผูกพันจากการประกนัภัยซ่ึงมีอยู่ ณ วันที่เกดิการรวมธุรกจิหรือการโอนกลุ่มสญัญาประกนัภัย 

 

ลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชนต์ามดุลยพินจิ 

 

ลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชนต์ามดุลยพินจิในสญัญาประกนัภยั 

 

34 สัญญาประกันภัยบางสัญญาประกอบด้วยส่วนที่เป็นการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ และ

ส่วนการประกนัผลประโยชน์ ทั้งน้ีผู้ออกสญัญาดังกล่าว 

34.1 อาจจะแต่ไม่จ าเป็นต้องรับรู้ส่วนการประกันผลประโยชน์แยกต่างหากจากส่วนของ 

การร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ หากผู้ออกสัญญาไม่รับรู้รายการดังกล่าว 

แยกจากกัน ให้จัดประเภทสัญญาทั้งฉบับเป็นหน้ีสิน หากผู้ออกสัญญาแยกรายการ

ดังกล่าวออกจากกนั ให้จัดประเภทส่วนการประกนัผลประโยชน์เป็นหน้ีสนิ 

34.2 ถ้าแยกส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจออกจากส่วนการประกัน

ผลประโยชน์  ผู้ออกสัญญาต้องจัดประเภทส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์ตาม 

ดุลยพินิจเป็นหน้ีสินหรือแสดงเป็นรายการแยกออกมาภายใต้ส่วนของเจ้าของ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้ระบุวิธีการในการพิจารณาว่าควรแสดง

ส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจน้ันเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจ้าของ

อย่างไร ผู้ออกสัญญาอาจแยกองค์ประกอบของส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์ตาม

ดุลยพินิจแบ่งเป็นส่วนที่เป็นหน้ีสินและส่วนที่เป็นส่วนของเจ้าของกไ็ด้ และต้องใช้

นโยบายการบัญชีในการแยกองค์ประกอบดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ ผู้ออกสัญญาต้อง 

ไม่จัดประเภทส่วนของการร่วมรับประโยชน์เป็นรายการที่ไม่ใช่ทั้งหน้ีสนิและส่วนของเจ้าของ 
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34.3 อาจรับรู้เบ้ียประกนัภัยรับทั้งหมดเป็นรายได้โดยไม่แยกองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ 

โดยที่การเปล่ียนแปลงในส่วนการประกันผลประโยชน์และในส่วนของการร่วมรับ

ผลประโยชน์ตามดุลยพินิจซ่ึงถูกจัดประเภทเป็นหน้ีสินต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

หากส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดของลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจถูกจัด

ประเภทไว้ในส่วนของเจ้าของ ผู้ออกสัญญาต้องปันส่วนก าไรหรือขาดทุนให้กับส่วนของ

การร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจดังกล่าว (เช่นเดียวกับการปันส่วนก าไรหรือขาดทุน

ให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) ผู้ออกสัญญาต้องรับรู้ส่วนของก าไรหรือขาดทุนที่ปัน

ส่วนให้กับองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของของการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ

เป็นการจัดสรรก าไรหรือขาดทุน ไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ (ดูมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

34.4 หากสัญญาน้ันมีอนุพันธ์ทางการเงินแฝงที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

ให้น ามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวมาถือปฏบัิติกบัอนุพันธ์ทางการเงินแฝงน้ัน 

34.5 ส าหรับกรณีอื่นๆ ที่ ไม่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่  14 ถึง 20 และ 34.1 ถึง 34.4 

ผู้ออกสัญญาต้องใช้นโยบายการบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันต่อไปส าหรับสัญญาดังกล่าว 

เว้นแต่ผู้ออกสญัญาเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเหล่าน้ันตามย่อหน้าที่ 21 ถึง 30 

 

ลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชนต์ามดุลยพินจิในเครือ่งมือทางการเงิน 

 

35 ข้อก าหนดในย่อหน้าที่  34 ให้ถือปฏิบัติกับเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงมีลักษณะการร่วมรับ

ผลประโยชน์ตามดุลยพินิจด้วย นอกจากน้ี 

35.1 หากผู้ออกสัญญาจัดประเภทลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจทั้งหมด

เป็นหน้ีสิน ผู้ออกสัญญาต้องน าวิธกีารทดสอบความเพียงพอของหน้ีสนิในย่อหน้าที่ 15 

ถึง 19 มาถือปฏบัิติกับสัญญาทั้งฉบับ (กล่าวคือ ทั้งส่วนการประกันผลประโยชน์และ

ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ) ผู้ออกสัญญาไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการ

วัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาถือปฏบัิติกบัส่วนการประกนัผลประโยชน์ 

35.2 หากผู้ออกสญัญาจัดประเภทส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดของลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์

ตามดุลยพินิจเป็นองค์ประกอบแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ หน้ีสินที่รับรู้ส าหรับ

สัญญาทั้งฉบับต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าหน้ีสินจากส่วนการประกันผลประโยชน์หากได้มี

การวัดค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ซ่ึงประกอบด้วยมูลค่าที่แท้จริงของสิทธิเลือก 

ที่จะเวนคืนสัญญา แต่ไม่จ าเป็นต้องรวมมูลค่าตามเวลาหากย่อหน้าที่ 9 ยกเว้น 

การวัดค่าสิทธิเลือกน้ันด้วยมูลค่ายุติธรรม ผู้ออกสัญญาไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยมูลค่า

จากการน ามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบัติกับส่วนการประกันประโยชน์ 
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และไม่จ าเป็นต้องน าเสนอมูลค่าน้ันเป็นรายการแยกต่างหาก นอกจากน้ีในกรณีที่เหน็

ได้อย่างชัดเจนว่าหน้ีสินส าหรับสัญญาทั้งฉบับสูงกว่า ผู้ออกสัญญาไม่จ าเป็นต้อง

ค านวณหามูลค่าของส่วนการประกนัผลประโยชน์อกี 

35.3 ถึงแม้ว่าสัญญาเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน ผู้ออกสัญญาอาจรับรู้เบ้ียประกันภัย

ส าหรับสัญญาดังกล่าวเป็นรายได้ และรับรู้การเพ่ิมขึ้ นในมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสิน

เป็นค่าใช้จ่ายต่อไปได้ 

35.4 ถึงแม้ว่าสัญญาเหล่านี้ เป็นเคร่ืองมือทางการเงิน ผู้ออกสญัญาที่น าย่อหน้าที่ 20.2 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาถือปฏิบัติกับสัญญาที่มีลักษณะการร่วมรับ

ผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ ต้องเปิดเผยดอกเบ้ียจ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

แต่ไม่จ าเป็นต้องค านวณดอกเบ้ียจ่ายดังกล่าวโดยใช้วิธดีอกเบ้ียที่แท้จริง 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

การอธิบายจ านวนเงินทีร่บัรูใ้นงบการเงิน 

 

36 ผูร้บัประกนัภยัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพือ่ระบุและอธิบายถึงจ านวนเงินในงบการเงินที่เกิดจาก

สญัญาประกนัภยั 

37 เพ่ือให้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 36 ผู้รับประกนัภัยต้องเปิดเผย 

37.1 นโยบายการบัญชีส าหรับสัญญาประกนัภัย และสนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวข้อง 

37.2 สนิทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่รับรู้ในงบการเงิน (และกระแสเงินสด หากผู้รับ

ประกันภัยน าเสนองบกระแสเงินสดโดยใช้วิธีทางตรง) ซ่ึงเกิดจากสัญญาประกันภัย 

นอกจากน้ี หากผู้รับประกนัภัยเป็นผู้เอาประกนัภัยต่อ ผู้รับประกนัภัยต้องเปิดเผย 

37.2.1 ผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนจากการซ้ือประกนัภัยต่อ และ 

37.2.2 ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับงวด และมูลค่าตามบัญชีหลังหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม 

ณ วันต้นงวดและวันสิ้ นงวด หากผู้เอาประกันภัยต่อบันทึกผลก าไรและ

ขาดทุนที่ เกิดจากการซ้ือประกันภัยต่อเป็นรายการรอการตัดบัญชีและ 

ตัดจ าหน่ายรายการดังกล่าว 

37.3 วิธีการที่ใช้ในการก าหนดข้อสมมติที่ส่งผลกระทบมากที่สุดต่อการวัดมูลค่าจ านวนเงิน

ของรายการที่รับรู้ในย่อหน้าที่ 37.2 หากปฏบัิติได้ ผู้รับประกนัภัยต้องเปิดเผยจ านวนเงิน

ตามข้อสมมติที่ถูกใช้เหล่านั้นด้วย 

37.4 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในสมมติฐานที่ใช้วัดมูลค่าสนิทรัพย์จากสญัญาประกนัภัย

และหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกแสดงผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 

แต่ละรายการซ่ึงมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

16 

37.5 การกระทบยอดการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย สินทรัพย์จาก 

การประกนัภัยต่อ และต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

 

 

ลกัษณะและขอบเขตของความเสีย่งทีเ่กิดจากสญัญาประกนัภยั 

 

38 ผูร้บัประกนัภยัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินประเมินลกัษณะและขอบเขตของ

ความเสีย่งทีเ่กิดจากสญัญาประกนัภยั 

39 เพ่ือให้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 38 ผู้รับประกนัภัยต้องเปิดเผย 

39.1 วัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญา

ประกนัภัย และวิธกีารที่จะใช้จัดการกบัความเสี่ยงเหล่าน้ัน 

39.2 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

39.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความเสีย่งดา้นการรบัประกนัภยั (ทั้งก่อนและหลังการใช้การประกันภัย

ต่อเพ่ือลดความเสี่ยง) รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกบั 

39.3.1 ความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัย (ดูย่อหน้าที่ 39ก) 

39.3.2 การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย รวมถึงวิธีการที่ผู้บริหาร

ใช้เพ่ือพิจารณาการกระจุกตัวของความเสี่ยงดังกล่าว และการอธิบายถึง

ลักษณะร่วมที่ระบุถึงการกระจุกตัวแต่ละประเภท (เช่น ประเภทของ

เหตุการณ์ที่รับประกนัภัย พ้ืนที่ทางภมิูศาสตร์ หรือสกุลเงิน) 

39.3.3 จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนจริงเปรียบเทยีบกับจ านวนที่ประมาณการไว้ 

(กล่าวคือพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทน) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

พัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนต้องเปิดเผยย้อนหลังต้ังแต่รอบบัญชีที่ 

ค่าสินไหมทดแทนที่ มีสาระส าคัญล่าสุดเกิดข้ึนโดยที่ ค่าสินไหมทดแทน

ดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจ านวนเงินและจังหวะเวลาของ 

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนน้ัน แต่ไม่จ าเป็นต้องย้อนหลังไปเกินกว่าสิบปี 

ผู้รับประกันภัยไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลพัฒนาการส าหรับค่าสินไหม

ทดแทนซ่ึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจ านวนเงินและจังหวะเวลาของการจ่าย

ค่าสนิไหมทดแทนสามารถยุติได้ภายในหน่ึงปี 

39.4 ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยง 

ด้านตลาด ซ่ึงจะต้องถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 31 ถึง 42 ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมี 

การประกาศใช้) หากสญัญาประกันภัยน้ันอยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับดังกล่าว อย่างไรกต็าม 

39.4.1 ผู้รับประกันภัยไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์การครบก าหนด

ตามที่ก  าหนดในย่อหน้าที่ 39.1 และ 39.2 ของมาตรฐานการการรายงาน



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 

17 

ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช้) หากผู้รับประกันภัยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัระยะเวลา

โดยประมาณของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการรับรู้หน้ีสิน 

จากสัญญาประกันภัยแทน ทั้งน้ีอาจท าในรูปแบบของการวิเคราะห์ด้วย 

การประมาณการจังหวะเวลาของจ านวนเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

39.4.2 หากผู้รับประกันภัยเลือกใช้วิธีการอื่นในการจัดการความอ่อนไหวต่อ 

สภาวะตลาด เช่น การวิเคราะห์มูลค่าแฝง ผู้ รับประกันภัยอาจจะใช้ 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวน้ันเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 

40.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผย

ข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้) และผู้รับ

ประกันภัยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ก  าหนดโดยย่อหน้าที่  41 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวด้วย 

39.5 ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านตลาดซ่ึงเกิดจากอนุพันธ์ทางการเงินแฝงที่อยู่ในสัญญา

ประกันภัยหลัก หากผู้รับประกันภัยไม่ได้ถูกก าหนดให้วัดมูลค่าและไม่ได้วัดมูลค่า

อนุพันธท์างการเงินแฝงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

39ก เพ่ือให้ปฏบัิติเป็นไปตามย่อหน้าที่ 39.3.1 ผู้รับประกันภัยต้องเปิดเผยข้อมูลตาม 39ก.1 หรือ 39ก.2 

ข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปนี้  

39ก.1 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ซ่ึงแสดงว่าก าไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของจะได้รับ

ผลกระทบอย่างไรหากมีการเปล่ียนแปลงที่อาจเป็นไปได้ในตัวแปรความเสี่ยง 

ที่เกี่ยวข้อง ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน วิธีการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท า 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว และการเปล่ียนแปลงใดๆ ในวิธีการและข้อสมมติที่ใช้จาก

งวดบัญชีก่อน อย่างไรกต็าม หากผู้รับประกันภัยใช้วิธีการอื่นเพ่ือจัดการความอ่อนไหว

ต่อสภาวะตลาด เช่น การวิเคราะห์มูลค่าแฝง ผู้รับประกันภัยอาจปฏบัิติให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดน้ีโดยเปิดเผยเกี่ยวกับวิธกีารวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่ใช้ และเปิดเผยข้อมูล

ตามที่ก  าหนดโดยย่อหน้าที่ 41 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง 

การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

39ก.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความอ่อนไหว และข้อมูลเกี่ยวกับข้อก าหนดและเง่ือนไข

เหล่าน้ันของสัญญาประกันภัยที่ มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อจ านวนเงิน  

จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของผู้รับประกนัภัย 
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วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

40 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงในย่อหน้าที่  41 ถึง 45 ให้ถือปฏิบัติเมื่อ

กจิการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติเป็นคร้ังแรก  

41 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับงบการเงินส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้น าไปใช้

ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับ 

งวดก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

41ก – 41จ   (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

41ฉ – 41ซ   (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 

42 กจิการไม่จ าเป็นต้องน าข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีมาถือปฏิบัติกับข้อมูลเปรียบเทียบซ่ึงเกี่ยวข้องกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ที่เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่ก  าหนดโดยย่อหน้าที่ 37.1 และ 37.2 

เกี่ยวกบันโยบายการบัญชี และสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่รับรู้ในงบการเงิน (และ

กระแสเงินสด หากใช้วิธทีางตรง) 

43 หากในทางปฏบัิติกิจการไม่สามารถที่จะน าข้อก าหนดเฉพาะเร่ืองของย่อหน้าที่ 10 ถึง 35 มาถือ

ปฏบัิติกบัข้อมูลเปรียบเทยีบซ่ึงเกี่ยวข้องกบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมก่อนวันที่   

1 มกราคม 2561 กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว ซ่ึงในทางปฏิบัติบางคร้ังการน า         

การทดสอบความเพียงพอของหน้ีสนิ (ย่อหน้าที่ 15 ถึง 19) มาถือปฏบัิติกบัข้อมูลเปรียบเทยีบ

ดังกล่าวบางคร้ังอาจไม่สามารถท าได้ แต่ส าหรับการน าข้อก าหนดอื่นๆ ของย่อหน้าที่ 10 ถึง 35   

มาถือปฏิบัติกับข้อมูลเปรียบเทียบดังกล่าวไม่น่าเป็นไปได้อย่างย่ิงที่กิจการจะไม่สามารถท าได้

ในทางปฏิบัติ ซ่ึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี                 

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) ได้ให้ค านิยาม     

“การไม่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติ” ไว้แล้ว 

44 ในการน าย่อหน้าที่ 39.3.3 มาถือปฏิบัติ กิจการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ

ของค่าสินไหมทดแทนที่ เกิดข้ึนเกินกว่าห้าปีก่อนวันสิ้ นปีบัญชีแรกที่กิจการน ามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ นอกจากน้ี เมื่อกิจการน ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก หากในทางปฏิบัติกิจการไม่สามารถที่จะจัดเตรียม

ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนก่อนวันเร่ิมต้นของงวดบัญชีแรกสุดซ่ึง

กจิการน าเสนอข้อมูลเปรียบเทยีบอย่างเตม็รูปแบบที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 
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การก าหนดประเภทของสินทรพัยท์างการเงินใหม่ 

 

45 เม่ือผู้ รับประกันภัยเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย  

ผู้รับประกนัภัยได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้ถูกก าหนดให้จัดประเภทบางส่วนหรือทั้งหมดของสนิทรัพย์

ทางการเงินใหม่เพ่ือให้สินทรัพย์เหล่าน้ันวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตให้จัดประเภทใหม่ได้หากผู้รับประกันภัย

เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเม่ือน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติเป็น

คร้ังแรกและเม่ือเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีในเวลาต่อมา ตามที่อนุญาตโดยย่อหน้าที่ 22 

การจัดประเภทใหม่น้ีถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้) 
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ภาคผนวก ก 
 

ค านยิาม  
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ผูเ้อาประกนัภยัต่อ  

 

หมายถึง ผูเ้อาประกนัภยัภายใต้สญัญาประกนัภยัต่อ 

 

 

 

 

 

 

องคป์ระกอบทีเ่ป็นการฝากเงิน 

 

หมายถึง องค์ประกอบตามสัญญาซ่ึงไม่ถือเป็นอนุพันธ์ทาง

การเงินภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การ

รับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) และหากองค์ประกอบตามสัญญาน้ันเป็น

เคร่ืองมือทางการเงินแยกต่างหากจะอยู่ภายใต้ขอบเขต

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว 

 

     สญัญาประกนัภยัโดยตรง หมายถึง สญัญาประกนัภยัซ่ึงไม่ใช่สญัญาประกนัภยัต่อ 

 

ลกัษณะการร่วมรบั

ผลประโยชนต์ามดุลยพินจิ  

 

หมายถึง สิทธิตามสัญญาที่จะได้รับผลประโยชน์เป็นจ านวนเงิน

เพ่ิมเติมจากผลประโยชนที์ไ่ดร้บัการประกนั ซ่ึง 

1) มักเป็นผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของสญัญา 

2) จ านวนเงินหรือจังหวะเวลาที่จะได้รับผลประโยชน์ 

เพ่ิมน้ันจะขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ออกสัญญา 

และ 

3) ผลประโยชน์ที่จะได้รับข้ึนอยู่กบั 

3.1) ผลการด าเนินงานของกลุ่มของสัญญาที่

ระบุไว้ หรือชนิดของสญัญาที่ระบุไว้ 

3.2) ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกิดข้ึนแล้ว

และ/หรือที่ ยังไม่เกิด ข้ึนจากกลุ่มของ

สนิทรัพย์ที่ระบุไว้ซ่ึงถือโดยผู้ออก 

3.3) ก าไรหรือขาดทุนของบริษัท กองทุน หรือ

กจิการอื่นที่ออกสญัญาน้ี 
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มูลค่ายุติธรรม 

 

หมายถึง มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขาย

สนิทรัพย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการที่เกดิข้ึน

ในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่ วัดมูลค่า  

(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉ บับที่  13 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมี

การประกาศใช้)) 

 

 

  

สญัญาค ้ าประกนัทางการเงิน 

 

หมายถึง สัญญาที่ก  าหนดให้ผู้ออกสัญญาจ่ายจ านวนเงินที่ระบุไว้

เพ่ือใช้คืนผู้ถือสัญญาส าหรับความสูญเสียที่ เกิดข้ึน

เพราะลูกหน้ีที่ระบุไว้ไม่สามารถที่จะจ่ายช าระเม่ือถึง

ก าหนดตามข้อก าหนดเดิม หรือข้อก าหนดที่แก้ไขใหม่

ของตราสารหน้ี 

 

 ความเสีย่งทางการเงิน 

 

 

 

 

 

หมายถึง ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงที่เป็นไปได้ในอนาคต 

ในอัตราดอกเบ้ียที่ ระบุไว้ ราคาของเคร่ืองมือทาง

การเงินราคาของสินค้าโภคภัณฑ์  อัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ ดัชนีของราคาหรืออัตราต่างๆ  

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือหรือดัชนีความน่าเช่ือถือ 

หรือตัวแปรอื่นๆ เช่น ตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงิน

โดยที่ ตัวแปรน้ันไม่ได้เกี่ ยวข้องเป็นการเฉพาะกับ

คู่สญัญา 

 ผลประโยชนที์ไ่ดร้บั 

การประกนั 

 

หมายถึง การจ่ายเงินห รือผลประโยชน์อื่ นๆ  ให้กับผู ้เอา

ประกนัภยัหรือผู้ลงทุนเฉพาะรายซ่ึงมีสิทธิอันปราศจาก

เง่ือนไขโดยที่สิทธิน้ันไม่ได้ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจตาม

สญัญาของผู้ออกสญัญา 

 

 ส่วนการประกนัผลประโยชน ์

 

หมายถึง ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์ที่ได ้รับการ

ประกัน  ซ่ึ งอ ยู่ ในสัญญ าที่ มีลักษณะการร่วมรับ

ผลประโยชนต์ามดุลยพนิจิ 

 

 สินทรพัยจ์ากการรบัประกนัภยั 

 

หมายถึง สิทธิตามสัญญาสุทธิ  (net contractual rights) ของผู ้ร ับ

ประกนัภยั ภายใต้สญัญาประกนัภยั 
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สญัญาประกนัภยั 

 

หมายถึง สัญญาซ่ึงคู่สัญญาฝ่ายหน่ึง (ผูร้บัประกนัภยั) รับความ

เสี่ยงดา้นการรบัประกนัภยัที่มีนัยส าคัญจากคู่สัญญาอีก

ฝ่ายหน่ึง (ผู ้เอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดเชยค่า

สินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากเหตุการณ์ใน

อนาคตอนัไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณที์เ่อาประกนัภยั) 

เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย (ดูภาคผนวก 

ข ส าหรับแนวทางการใช้นิยามน้ี) 

 

 หนี้ สินจากสญัญาประกนัภยั 

 

หมายถึง ภาระผูกพันตามสัญญาสุทธิ (net contractual obligations) 

ของผูร้บัประกนัภยัภายใต้สญัญาประกนัภยั 

 

ความเสีย่งดา้นการรบั

ประกนัภยั 

 

หมายถึง ความเสี่ยงอื่นนอกเหนือจากความเสี่ยงทางการเงิน  

ซ่ึงโอนจากผู้ถือสญัญาไปยังผู้ออกสญัญา 

 

 

 

 

เหตุการณที์เ่อาประกนัภยั 

 

หมายถึง เหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนซ่ึงคุ้มครองโดย

สญัญาประกนัภยัและก่อให้เกิดความเสี่ยงดา้นการรบั

ประกนัภยั 

 

ผูร้บัประกนัภยั 

 

หมายถึง คู่สัญญาซ่ึงมีภาระผูกพันภายใต้สญัญาประกนัภยัที่จะ

ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภัยหาก

เหตุการณที์เ่อาประกนัภยัเกดิขึ้น 

 

การทดสอบความเพยีงพอ 

ของหนี้ สิน  

หมายถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินว่ามูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินจากสัญญา

ประกนัภยัจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมข้ึน (หรือมูลค่าตามบัญชี

ของต้นทุนการได้มารอการตัดบัญชีที่ เกี่ยวข้องหรือ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องจ าเป็นที่จะต้องลดลง) 

หรือไม่ ขึ้ นอยู่กับการพิจารณาถึงกระแสเงินสดใน

อนาคต 

 

  

 

 

 

 

ผูเ้อาประกนัภยั 

 

หมายถึง คู่สัญญาฝ่ายซ่ึงมีสิทธิที่ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน

ภายใต้สญัญาประกนัภยัหากเหตุการณที์่เอาประกนัภยั

เกดิขึ้น 
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สินทรพัยจ์ากสญัญา 

ประกนัภยัต่อ  

หมายถึง สทิธิตามสญัญาสุทธิ (net contractual rights) ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ ภายใต้สญัญาประกนัภยัต่อ 

 

สญัญาประกนัภยัต่อ 

 

หมายถึง สญัญาประกนัภยัซ่ึงออกโดยผู้รับประกันภัยรายหน่ึง 

(ผูร้บัประกนัภยัต่อ) เพ่ือจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่

ผู้รับประกนัภัยอีกรายหน่ึง (ผูเ้อาประกนัภยัต่อ) ส าหรับ

ความสูญเสียจากหน่ึงสัญญาหรือมากกว่าที่ ออกโดย 

ผู้เอาประกนัภัยต่อ 

 

 ผูร้บัประกนัภยัต่อ 

 

หมายถึง คู่สัญญาซ่ึงมีภาระผูกพันภายใต้สญัญาประกนัภยัต่อที่

จะชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัต่อ

หากเหตุการณที์เ่อาประกนัภยัเกดิขึ้น 

 

แยกองคป์ระกอบ 

 

หมายถึง พิจารณาองค์ประกอบของสัญญาเสมือนว่าแต่ละ

องค์ประกอบน้ันเป็นสญัญาแยกต่างหากจากกนั 
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ภาคผนวก ข 
 

นยิามของสญัญาประกนัภยั 
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ข1 ภาคผนวกน้ีให้แนวทางส าหรับนิยามของสัญญาประกันภัยในภาคผนวก ก โดยกล่าวถึงประเด็น

ต่อไปน้ี 

ข1.1 ค าว่า “เหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอน” (ย่อหน้าที่ ข2 ถึง ข4) 

ข1.2 การจ่ายชดเชยค่าสนิไหมทดแทนเป็นสิ่งของ (ย่อหน้าที่ ข5 ถึง ข7) 

ข1.3 ความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัย และความเสี่ยงอื่นๆ (ย่อหน้าที่ ข8 ถึง ข17) 

ข1.4 ตัวอย่างของสญัญาประกนัภัย (ย่อหน้าที่ ข18 ถึง ข21) 

ข1.5 ความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยที่มีนัยส าคัญ (ย่อหน้าที่ ข22 ถึง ข28) และ 

ข1.6 การเปล่ียนแปลงในระดับของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย (ย่อหน้าที่ ข29 และ ข30) 

 

เหตุการณใ์นอนาคตอนัไม่แน่นอน (Uncertain future event) 

 

ข2 ความไม่แน่นอน (หรือความเสี่ ยง) คือ ปัจจัยส าคัญของสัญญาประกันภัย  ดังน้ันต้อง                 

มีความไม่แน่นอนในเร่ืองต่อไปนี้อย่างน้อยหน่ึงเร่ืองในขณะเร่ิมต้นสญัญาประกนัภัย 

ข2.1 เหตกุารณที์ร่บัประกนัภยัจะเกดิขึ้นหรือไม่ 

ข2.2 เหตุการณ์ที่รับประกนัภัยจะเกดิข้ึนเม่ือไร หรือ 

ข2.3 ผู้รับประกนัภัยจ าเป็นจะต้องจ่ายเทา่ไร หากเหตุการณ์ที่รับประกนัภัยเกดิข้ึน 

ข3 ในบางสัญญาประกันภัย เหตุการณ์ที่ รับประกันภัยคือความเสียหายที่พบในระหว่างระยะเวลา 

ความคุ้มครองตามสญัญา ถึงแม้ว่าความเสยีหายอาจมาจากเหตุการณ์ที่เกดิข้ึนก่อนการเร่ิมต้นของ

สัญญาประกันภัย ในบางสัญญาประกันภัย เหตุการณ์ที่รับประกันภัยคือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนใน

ระหว่างระยะเวลาของสญัญา ถึงแม้ว่าความเสยีหายจะถูกพบหลังจากระยะเวลาของสญัญาสิ้นสุดลง 

ข4 บางสัญญาประกันภัยคุ้มครองเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแล้วแต่ผลกระทบทางการเงินของเหตุการณ์น้ัน

ยังคงไม่แน่นอน ตัวอย่างคือสัญญาประกนัภัยต่อที่คุ้มครองผู้รับประกันภัยตรงจากผลกระทบในทางลบ

ของพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนที่ได้รายงานแล้วโดยผู้เอาประกันภัย ในสัญญาประกันภัยเช่น

ว่าน้ัน เหตุการณ์ที่รับประกนัภัยคือการทราบจ านวนสุดท้ายของค่าสนิไหมทดแทนเหล่าน้ัน 

 

การจ่ายชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นสิง่ของ (Payments in kind) 

 

ข5 บางสัญญาประกันภัยก าหนดหรืออนุญาตให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นสิ่งของ ตัวอย่างเช่น      

เม่ือผู้รับประกันภัยน าสิ่งของประเภทเดียวกันทดแทนสิ่งของที่ถูกขโมยโดยตรง แทนที่จะจ่าย

เป็นเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัย อีกตัวอย่างหน่ึงคือ การที่ ผู้รับประกันภัยใช้โรงพยาบาลและ              

ทมีรักษาพยาบาลของตนเองเพ่ือให้บริการการรักษาพยาบาลที่คุ้มครองโดยสญัญาประกนัภัย 
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ข6 สัญญาบริการบางสัญญาที่ก  าหนดอัตราค่าบริการคงที่โดยระดับของการให้บริการข้ึนอยู่กับ

เหตุการณ์อันไม่แน่นอนน้ันถือว่าเข้านิยามของสัญญาประกันภัยในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ี แต่ส าหรับในบางประเทศจะไม่ได้ถูกก ากับดูแลเสมือนเป็นสัญญาประกันภัย 

ตัวอย่างหน่ึงคือสัญญาบ ารุงรักษาซ่ึงผู้ให้บริการตกลงจะซ่อมแซมอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ 

หากไม่สามารถท างานได้ตามปกติ จ านวนค่าบริการคงที่น้ันคิดจากประมาณการจ านวนคร้ังที่

อุปกรณ์ไม่สามารถท างานได้ แต่ไม่สามารถทราบได้อย่างแน่นอนว่าอุปกรณ์น้ันจะเสียหรือไม่ 

การที่อุปกรณ์ไม่สามารถท างานได้ตามปกติมีผลกระทบในทางลบต่อผู้เป็นเจ้าของอุปกรณ์และ

ท าให้เจ้าของได้รับการชดเชยตามสัญญา (มักชดเชยด้วยสิ่งของ แทนที่จะจ่ายเป็นเงินสด) 

อีกตัวอย่างคือสัญญาส าหรับการให้บริการกรณี รถเสีย  ซ่ึงผู้ให้บริการตกลงที่ จะจัดหา 

ความช่วยเหลือเมื่อรถเสียข้างทาง หรือลากจูงรถไปอู่ที่ใกล้เคียงโดยคิดค่าบริการคงที่รายปี 

สัญญาหลังน้ีถือว่าเข้านิยามของสัญญาประกันภัยเช่นกันถึ งแม้ว่าผู้ให้บริการไม่ได้ตกลงท า 

การซ่อมแซมหรือหาช้ินส่วนอะไหล่มาเปล่ียนแทนให้กต็าม 

ข7 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง สัญญาประกันภัย มาถือปฏิบัติกับสัญญาตาม 

ย่อหน้าที่  ข6 น้ัน ได้มีการพิจารณาแล้วว่าไม่ได้เพ่ิมภาระในทางปฏิบัติมากไปกว่าการน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นมาใช้หากก าหนดให้สัญญาเช่นว่าน้ันอยู่นอกเหนือ

ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ข7.1 การไม่สามารถท างานได้ตามปกติและการเสียหายของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว 

ส่วนใหญ่ไม่ได้ก่อให้เกดิภาระหน้ีสนิที่มีนัยส าคัญ 

ข7.2 หากถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

(เมื่อมีการประกาศใช้) ผู้ให้บริการจะรับรู้รายได้โดยใช้วิธีระดับขั้นของความส าเร็จ 

(และขึ้ นอยู่กับเง่ือนไขอื่นๆ ที่ก  าหนดด้วย) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ยอมรับการใช้วิธกีารเช่นน้ันโดยอนุญาตให้ผู้ให้บริการ (ก) ยังคงใช้นโยบายการบัญชี

ที่ใช้อยู่กับสัญญาเหล่าน้ีต่อไป เว้นแต่นโยบายการบัญชีน้ันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 

ที่ ห้ามไว้โดยย่อหน้าที่  14 และ (ข) ปรับปรุงนโยบายการบัญชีหากเป็นไปตาม 

ที่ย่อหน้าที่ 22 ถึง 30 อนุญาตไว้ 

ข7.3 ผู้ให้บริการพิจารณาว่าต้นทุนของการปฏบัิติตามภาระผูกพันตามสัญญาบริการสูงกว่า

รายได้ที่รับมาล่วงหน้าหรือไม่ โดยใช้วิธีการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินตามที่

อธิบายไว้ในย่อหน้าที่  15 ถึง 19 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  

หากกจิการไม่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติกับสัญญาเหล่าน้ี  

ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 

ประมาณการหน้ีสิน  หน้ีสินที่ อาจเกิด ข้ึน และสินทรัพย์ที่ อาจเกิด ข้ึน (เมื่ อมี 

การประกาศใช้) เพ่ือประเมินภาระผูกพันของสญัญาดังกล่าว 

ข7.4 ส าหรับสัญญาเหล่าน้ี ข้อก าหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีโดยรวมแล้วไม่ได้เพ่ิมการเปิดเผยข้อมูลมากกว่าที่ก  าหนดโดย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ อย่างเป็นนัยส าคัญ 
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ความแตกต่างระหว่างความเสีย่งดา้นการรบัประกนัภยัและความเสีย่งอื่นๆ 

 

ข8 นิยามของสัญญาประกันภัยได้กล่าวถึงความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัย ซ่ึงมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีให้นิยามว่าเป็นความเสี่ยงอื่นที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงินที่ถูกโอนจาก 

ผู้ถือสัญญาไปให้ผู้รับประกันภัย สัญญาที่ท  าให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงทางการเงิน 

โดยปราศจากความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยที่ส าคัญถือว่าไม่ใช่สญัญาประกนัภัย 

ข9 นิยามของความเสี่ยงทางการเงินในภาคผนวก ก ได้รวมตัวแปรทางการเงินและตัวแปรที่ไม่ใช่     

ตัวแปรทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงตัวแปรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา เช่น ดัชนีของความเสียหาย

จากแผ่นดินไหวในพ้ืนที่ที่ก  าหนด หรือดัชนีของอุณหภูมิในบางเมือง แต่ไม่รวมตัวแปรที่ระบุ

เฉพาะเจาะจงกับคู่สัญญา เช่น การเกิดหรือไม่เกิดของไฟไหม้ที่ท  าความเสียหายหรือท าลาย

สนิทรัพย์ของคู่สัญญา นอกจากน้ีความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินถือว่าไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน หากมูลค่ายุติธรรมน้ันไม่ได้

สะท้อนเฉพาะการเปล่ียนแปลงในราคาตลาดส าหรับสินทรัพย์ดังกล่าวเพียงอย่างเดียว (ตัวแปร           

ทางการเงิน) แต่ยังสะท้อนถึงสภาพของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือครองโดย

คู่สัญญา (ตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงิน) ตัวอย่างเช่น ถ้าการค ้าประกันมูลค่าซากของ

รถยนต์ท าให้ผู้ค า้ประกันมีความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงในสภาพของตัวรถ ความเสี่ยงน้ันถือ

เป็นความเสี่ยงจากการรับประกนัภัย ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน 

ข10 สัญญาบางสัญญาท าให้ ผู้ รับประกันภัยมีความเสี่ ยงทางการเงินนอกเหนือจากความเสี่ ยง 

ด้านการรับประกันภัยที่ส าคัญ ตัวอย่างเช่น สัญญาประกันชีวิตที่ให้การประกันทั้งอัตราผลตอบแทน

ขั้นต ่าแก่ผู้เอาประกันภัย (ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงิน) และให้ผลประโยชน์จากการเสียชีวิต 

ที่บางคร้ังสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของผู้เอาประกันภัย (ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย 

ในรูปแบบของความเสี่ยงจากการเสียชีวิต) สญัญาดังกล่าวน้ันเป็นสญัญาประกันภัย 

ข11 สัญญาบางสัญญา เหตุการณ์ที่ เอาประกันภัยที่ท  าให้ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเงินตามสัญญา

เช่ือมโยงกับดัชนีราคาต่างๆ สัญญาดังกล่าวถือเป็นสัญญาประกันภัยที่การจ่ายจ านวนเงินที่มี

นัยส าคัญข้ึนอยู่กับการเกิดเหตุการณ์ที่เอาประกันภัย ตัวอย่างเช่น การจ่ายผลประโยชน์ตาม

สัญญาเงินรายปีตลอดชีพ (life-contingent annuity) ซ่ึงเช่ือมโยงกับดัชนีค่าครองชีพ สัญญาน้ี

ท าให้เกิดการโอนความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยเพราะการจ่ายข้ึนอยู่กบัเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน

น่ันคือการอยู่รอดของผู้เอาประกันภัย การจ่ายโดยเช่ือมโยงกับดัชนีราคาถือเป็นอนุพันธ์ 

ทางการเงินแฝงแต่ถือว่ามีการโอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย ดังน้ันอนุพันธ์ทางการเงิน

แฝงน้ีเป็นไปตามนิยามของสัญญาประกนัภัย จึงไม่จ าเป็นต้องถูกแยกและวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 

(ดูย่อหน้าที่ 7 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี) 

ข12 นิยามของสญัญาประกนัภัยได้กล่าวถึงความเสี่ยงที่ผู้รับประกนัภัยรับมาจากผู้เอาประกันภัยกล่าว 

อีกอย่างหน่ึงกค็ือ ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยต้องเป็นความเสี่ยงที่มีอยู่แล้วก่อนโอนจาก 

ผู้เอาประกันภัยไปให้ผู้รับประกนัภัย ดังน้ันความเสี่ยงใหม่ที่เกดิข้ึนโดยสญัญาจึงไม่ใช่ความเสี่ยง

ด้านการรับประกนัภัย 
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ข13 นิยามของสัญญาประกันภัยกล่าวถึงผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย โดยที่ค านิยามน้ี

ไม่ได้จ ากัดว่าผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเงินเป็นจ านวนเท่ากับผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์

ที่ก่อให้เกิดผลในทางลบน้ันเสมอไป ตัวอย่างเช่น นิยามไม่ได้ตัดเร่ืองการให้ความคุ้มครอง

ประเภท “ใหม่แทนเก่า (new-for-old)” ซ่ึงเป็นการจ่ายทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยเพียงพอ 

ที่จะทดแทนสนิทรัพย์เก่าที่เสยีหายด้วยสนิทรัพย์ใหม่ ในท านองเดียวกนั นิยามไม่ได้จ ากดัการจ่าย

ผลประโยชน์ภายใต้สัญญาประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา  (a term life insurance contract) 

ส าหรับความสูญเสียทางการเงินให้แก่ผู้ที่พ่ึงพาอาศัยผู้เสียชีวิต หรือก าหนดจ านวนเงินไว้ล่วงหน้า

ส าหรับความสญูเสยีที่เกดิจากการเสยีชีวิตหรืออุบัติเหตุ 

ข14 บางสัญญาก าหนดให้มีการจ่ายหากเหตุการณ์อันไม่แน่นอนที่ระบุไว้เกิดข้ึน แต่ไม่ได้ก าหนดไว้

ล่วงหน้าว่าให้การมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือเอาประกันภัยเป็นเง่ือนไขส าหรับการจ่าย 

ค่าสินไหมทดแทน ดังน้ันสัญญาดังกล่าวถือว่าไม่ใช่สัญญาประกันภัยถึงแม้ว่าผู้ถือจะใช้สัญญา

เพ่ือลดความเสี่ยงที่แฝงอยู่ ตัวอย่างเช่น หากผู้ถือใช้อนุพันธท์างการเงินแฝงเพ่ือป้องกันความเสี่ยง

ของตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงินซ่ึงสัมพันธ์กับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ของกิจการ 

ตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นสัญญาประกันภัยเพราะว่าการจ่ายเงินไม่ได้ขึ้ นอยู่กับว่า  

ผู้ถือสัญญาจะได้รับผลกระทบในทางลบจากการลดลงในกระแสเงินสดจากสินทรัพย์  ในทาง 

ตรงข้าม นิยามของสัญญาประกันภัยกล่าวถึงเหตุการณ์อันไม่แน่นอนซ่ึงก าหนดให้การมีผลกระทบ

ในทางลบต่อผู้เอาประกันภัยเป็นเง่ือนไขส าหรับการจ่ายเงิน เง่ือนไขล่วงหน้าตามสัญญาน้ีไม่ได้

ก าหนดให้ผู้รับประกนัภัยต้องตรวจสอบว่าเหตุการณ์ที่เกดิข้ึนเป็นสาเหตุที่แท้จริงของผลกระทบ

ในทางลบหรือไม่ แต่อนุญาตให้ผู้รับประกันภัยสามารถปฏิเสธการจ่ายเงินได้หากเห็นว่า

เหตุการณ์น้ันไม่ได้ก่อให้เกดิผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกนัภัย 

ข15 ความเสี่ยงจากการขาดอายุหรือการคงอยู่ (lapse or persistency risk) (กล่าวคือ ความเสี่ยง 

ที่คู่สัญญาอีกฝ่ายจะยกเลิกสัญญาเรว็กว่าหรือช้ากว่าที่ผู้รับประกันภัยคาดไว้ในการก าหนดเบ้ีย

ประกันภัย) ถือว่าไม่ใช่ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพราะว่าการจ่ายเงินให้คู่สัญญาอีกฝ่าย

ไม่ได้ข้ึนอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่เป็นผลกระทบในทางลบต่อคู่สัญญาอีกฝ่าย 

ในท านองเดียวกัน ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย (กล่าวคือ ความเสี่ยงที่ ต้นทุนการด าเนินงาน 

ที่เกี่ยวกับการให้บริการตามสัญญาเพ่ิมขึ้ นโดยไม่คาดหมาย แทนที่จะเป็นต้นทุนที่เกี่ยวกับ

เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) ไม่ใช่ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพราะว่าการเพ่ิมข้ึนโดย 

ไม่คาดหมายในค่าใช้จ่ายไม่ได้เกี่ยวข้องกบัผลกระทบในทางลบที่มีต่อคู่สญัญาอกีฝ่าย 

ข16 ดังน้ัน สัญญาที่ท  าให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงจากการขาดอายุ ความเสี่ยงจากการคงอยู่ หรือ 

ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย ไม่ถือว่าเป็นสัญญาประกันภัย เว้นแต่สัญญาน้ันจะน าผู้รับประกันภัย

ไปสู่ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยด้วย อย่างไรกต็าม หากผู้ออกสัญญาลดความเสี่ยงโดย 

การใช้สัญญาที่สองเพ่ือโอนส่วนของความเสี่ยงดังกล่าวไปให้คู่สัญญาอื่น สัญญาที่สองน้ันถือว่า

เป็นสญัญาที่ท  าให้คู่สญัญาอื่นมีความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัย 

ข17 ผู้รับประกันภัยจะสามารถรับโอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่ มีนัยส าคัญจากผู้เอา 

ประกันภัยได้เฉพาะในกรณีที่ ผู้ รับประกันภัยเป็นกิจการแยกจากผู้เอาประกันภัยเท่าน้ัน 
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อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ผู้รับประกนัภัยถูกจัดต้ังในรูปแบบของกองทุนรวมเพ่ือรับโอนความเสี่ยง 

(mutual) ซ่ึงการด าเนินงานของกองทุนจะใช้วิธีรับโอนความเสี่ยงจากผู้เอาประกันภัยแต่ละคน

และน าความเสี่ยงน้ันมารวมกัน ถึงแม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะยังคงแบกรับความเสี่ยงที่รวบรวมไว้

ร่วมกันตามความสามารถของแต่ละคนในฐานะเจ้าของกองทุน แต่กถ็ือว่ายังคงมีการรับโอน

ความเสี่ยงเกดิข้ึน ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญของสญัญาประกนัภัย 

 

ตวัอย่างของสญัญาประกนัภยั 

 

ข18 ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของสัญญาที่เป็นสัญญาประกันภัย หากมีการโอนความเสี่ยงด้านการรับ

ประกนัภัยที่ส าคัญ 

ข18.1 การรับประกนัภัยประเภทโจรกรรมหรือความเสยีหายต่อทรัพย์สนิ 

ข18.2 การรับประกันภัยความรับผิดต่อสินค้า ความรับผิดด้านวิชาชีพ ความรับผิดทางแพ่ง 

หรือค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย 

ข18.3 สัญญาประกันชีวิต และค่าใช้จ่ายในการปลงศพ (แม้ว่าการเสียชีวิตเป็นเร่ืองแน่นอน 

แต่มีความไม่แน่นอนว่าการเสียชีวิตจะเกิดขึ้ นเมื่ อไร หรือ ส าหรับบางประเภทของ 

การประกนัชีวิต การเสยีชีวิตจะเกิดภายในระยะเวลาที่คุ้มครองโดยการประกันภัยหรือไม่) 

ข18.4 สัญญ าประเภท เงินรายปีตลอดชีพ  ( life-contingent annuities) และบ าน าญ 

(pensions) (กล่าวคือ สัญญาที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนส าหรับเหตุการณ์ในอนาคต 

อนัไม่แน่นอน ซ่ึงกค็ือการอยู่รอดของผู้รับผลประโยชน์รายงวด และผู้รับบ านาญ เพ่ือ

ช่วยให้ผู้เอาประกนัภัยสามารถด ารงมาตรฐานการครองชีพตามที่ก  าหนดไว้ โดยไม่เกิด

ผลกระทบในทางลบต่อการด ารงชีวิตของผู้เอาประกนัภัย) 

ข18.5 การคุ้มครองการทุพพลภาพและค่ารักษาพยาบาล 

ข18.6 สัญญาประเภทการประกันภัยค ้าประกัน (surety bonds) การประกันภัยความซ่ือสัตย์ 

(fidelity bonds) การค ้าประกันการรับเหมา (performance bonds) และการค ้าประกัน   

การประมูล (bid bonds) (กล่าวคือ สัญญาที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนหากคู่สัญญา 

อีกฝ่ายหน่ึงล้มเหลวที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญา เช่น ภาระผูกพันตามสัญญา

ก่อสร้าง) 

ข18.7 การประกันภัยสินเช่ือที่จะจ่ายจ านวนเงินที่ระบุไว้ให้แก่ผู้ถือส าหรับความสูญเสีย 

ที่เกิดข้ึน เพราะลูกหน้ีที่ก  าหนดไว้ในสัญญาไม่สามารถที่จะจ่ายช าระหน้ีเม่ือถึงก าหนด

ภายใต้ข้อก าหนดเดิมหรือที่แก้ไขใหม่ของตราสารหน้ี สัญญาเหล่าน้ีมี รูปแบบ 

ทางกฎหมายหลายแบบ เช่น ในรูปแบบของการค ้าประกัน เลตเตอร์ออฟเครดิต 

บางประเภท สัญญาประเภท credit derivative default หรือสัญญาประกันภัย อย่างไรกต็าม 

แม้ว่าสัญญาเหล่าน้ีจะเป็นไปตามนิยามของสัญญาประกันภัย แต่สัญญาเหล่าน้ีกยั็ง

เป็นไปตามนิยามของสัญญาค า้ประกันทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 

เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ด้วย และ
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อยู่ภายในขอบเขตที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดง

รายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

และไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี (ดูย่อหน้าที่ 4.4) 

อย่างไรกต็าม หากผู้ออกสญัญาค า้ประกนัทางการเงินได้ยืนยันโดยชัดเจนไว้ตั้งแต่แรก

ว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาประกันภัยและได้ใช้การบัญชีที่ถือปฏิบัติกับสัญญา

ประกันภัย ผู้ออกอาจเลือกที่จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง  

การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมี 

การประกาศใช้) หรือถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับ 

สญัญาค า้ประกนัทางการเงินดังกล่าวกไ็ด้ 

ข18.8 สัญญาการรับประกันสินค้าที่ออกโดยคู่สัญญารายอื่นส าหรับสินค้าที่ขายโดยผู้ผลิต 

ผู้ค้า หรือผู้ขายปลีก อยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

แต่ไม่รวมการรับประกันสินค้าที่ออกโดยผู้ผลิต ผู้ค้า หรือผู้ขายปลีกโดยตรง เพราะ

การรับประกันสินค้าเหล่าน้ันอยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้) และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 

(ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน 

(เมื่อมีการประกาศใช้) 

ข18.9 การรับประกันโฉนด (กล่าวคือ การจ่ายชดเชยความเสียหายให้หากพบข้อบกพร่อง 

ในโฉนดที่ดินซ่ึงข้อบกพร่องน้ันที่ไม่ปรากฏ ขณะที่เข้าท าสัญญาประกันภัย) ในกรณีน้ี 

เหตุการณ์ที่เอาประกนัภัยคือการค้นพบข้อบกพร่องในโฉนดที่ดินไม่ใช่ตัวข้อบกพร่อง 

ข18.10 สัญญาเพ่ือให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง (กล่าวคือ การจ่ายชดเชยความเสียหาย

เป็นเงินสดหรือจัดหาสิ่งของมาทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยส าหรับความเสียหาย 

ที่ได้รับในขณะเดินทาง) ซ่ึงในย่อหน้าที่ ข6 และ ข7 ได้กล่าวถึงตัวอย่างบางประเภท

ของสญัญานี้  

ข18.11 สัญญาประเภทการค า้ประกันมหันตภัย (catastrophe bonds) ที่จ่ายส่วนที่ลดลงของ    

เงินต้น ดอกเบ้ีย หรือทั้งสองอย่างที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับ หากเหตุการณ์ที่ระบุ

ไว้มีผลกระทบในทางลบต่อผู้ออกหุ้นกู้ (เว้นแต่เหตุการณ์ที่ระบุไว้ไม่ได้ก่อให้เกิด

ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญ เช่น เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด 

การเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย หรืออตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ) 

ข18.12 สญัญา Insurance swaps และสัญญาอื่นๆ ที่ก  าหนดให้จ่ายเงินตามการเปล่ียนแปลงใน

ภมูิอากาศ ภมูิประเทศ หรือตัวแปรทางกายภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจาะจงกับ

คู่สญัญา 

ข18.13 สญัญาประกนัภัยต่อ 
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 ข19 ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของรายการที่ไม่ใช่สญัญาประกนัภัย 

ข19.1 สัญญาการลงทุนที่มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัย แต่ไม่ได้ท าให้ผู้รับ

ประกันภัยมีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่ส าคัญ เช่น สัญญาประกันชีวิตซ่ึงผู้รับ

ประกันภัยไม่ได้มีความเสี่ยงจากการเสียชีวิตส าคัญ (สัญญาดังกล่าวถือเป็นเคร่ืองมือ 

ทางการเงินที่ไม่ใช่สญัญาประกนัภัย หรือถือเป็นสญัญาบริการ ดูย่อหน้าที่ ข20 และ ข21) 

ข19.2 สัญญาที่ มี รูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัย แต่ได้ส่งผ่านความเสี่ยง 

ด้านการรับประกันภัยที่ส าคัญกลับไปให้ผู้เอาประกันภัย ผ่านทางกลไกที่มีผลบังคับ

ทางกฎหมายและไม่สามารถยกเลิกได้ท าให้สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนการจ่ายเงินใน

อนาคตของผู้เอาประกนัภัยซ่ึงเป็นผลโดยตรงจากความเสยีหายที่เอาประกนัภัยไว้ เช่น 

สัญญาประกันภัยต่อทางการเงินบางสัญญา (some financial reinsurance contract) 

หรือสัญญาประกันภัยกลุ่มบางสัญญา (some group contracts) (สัญญาดังกล่าว

โดยทั่วไปถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ใช่สัญญาประกันภัย หรือถือเป็นสัญญา

บริการ ดูย่อหน้าที่ ข20 และ ข21) 

ข19.3 การรับประกันภัยไว้เอง (self-insurance) กล่าวอีกอย่างหน่ึง ยังคงเก็บความเสี่ยง 

ที่สามารถได้รับคุ้มครองหากได้มีการท าสัญญาประกันภัยไว้ (ในกรณีน้ี ถือว่าไม่เกิด

สญัญาประกนัภัยเพราะไม่มีข้อตกลงกบัคู่สญัญาอื่น) 

ข19.4 สัญญา (เช่น สัญญาเกี่ยวกับการพนันขันต่อ) ที่ก  าหนดให้จ่ายเงินหากเหตุการณ์ใน

อนาคตอันไม่แน่นอนเกิดขึ้ น แต่ไม่ได้ระบุเป็นเง่ือนไขล่วงหน้าในสัญญาส าหรับ 

การจ่ายเงินว่าเหตุการณ์น้ันต้องกระทบต่อผู้เอาประกนัภัยในทางลบ อย่างไรกต็ามสญัญา

ประเภทดังกล่าวไม่ได้หมายรวมถึงสัญญาที่มีการก าหนดการจ่ายเงินไว้ล่วงหน้าส าหรับ

ความเสยีหายจากเหตุการณ์ที่ระบุไว้เช่น การเสยีชีวิต หรืออุบัติเหต ุ(ดูย่อหน้าที่ ข13) 

ข19.5 ตราสารอนุพันธ์ที่ท  าให้คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงมีความเสี่ยงทางการเงิน แต่ไม่ใช่ความเสี่ยง    

ด้านการรับประกันภัย เน่ืองจากได้ก าหนดให้คู่สัญญาต้องจ่ายเงินเฉพาะจาก 

การเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบ้ีย ราคาเคร่ืองมือทางการเงิน  ราคาโภคภัณฑ์  

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีของราคาหรืออัตราต่างๆ การจัดอันดับ

เครดิตหรือดัชนีเครดิต หรือตัวแปรอื่น เช่น ตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงินโดยที่ 

ตัวแปรน้ันไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะกบัคู่สัญญา (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 

เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

ข19.6 การค า้ประกนัที่เกี่ยวข้องกับเครดิต (หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาประเภท credit 

derivative default หรือสัญญาประกันภัยสินเช่ือ) ที่ก  าหนดให้มีการจ่ายเงินแม้ว่าผู้ถือ

ไม่ได้เกิดความเสียหายจากการที่ ลูกหน้ีไม่สามารถจ่ายช าระหน้ีได้เม่ือถึงก าหนด  

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช้))  
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ข19.7 สัญญาที่ก  าหนดให้จ่ายเงินตามภูมิอากาศ ภูมิประเทศ หรือตัวแปรทางกายภาพอื่นที่

ไม่เกี่ยวข้องเป็นการเจาะจงกับคู่สัญญา (โดยทั่วไปเรียกว่าตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กบัสภาพอากาศ (weather derivatives)) 

ข19.8 สัญญาประเภทการค ้าประกันมหันตภัย (catastrophe bonds) ที่ จ่ายส่วนที่ลดลงของ 

เงินต้น ดอกเบ้ีย หรือทั้งสองอย่างที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับ โดยขึ้นอยู่กับภมูิอากาศ 

ภมูิประเทศ หรือตัวแปรทางกายภาพอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะเจาะจงกบัคู่สญัญา 

ข20 หากสัญญาที่อธิบายในย่อหน้าที่ ข19 ก่อให้เกิดสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหน้ีสินทางการเงิน 

สัญญาน้ันอยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ในกรณีเช่นน้ีแสดงให้เหน็ว่าคู่สัญญาใช้วิธีปฏบัิติ 

ที่เรียกว่าการบัญชีเงินฝาก (deposit accounting) ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัเร่ืองต่อไปน้ี 

ข20.1 คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงรับรู้ค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นหน้ีสนิทางการเงินแทนที่จะรับรู้เป็นรายได้ 

ข20.2 คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงรับรู้ค่าตอบแทนที่จ่ายไปเป็นสินทรัพย์ทางการเงินแทนที่จะรับรู้

เป็นค่าใช้จ่าย 

ข21 หากสัญญาที่อธิบายในย่อหน้าที่ ข19 ไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหน้ีสินทางการเงิน    

ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ (เมื่ อมี           

การประกาศใช้) ภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวก าหนดให้รายได้จากรายการที่เกี่ยวข้อง

กบัการให้บริการถูกรับรู้โดยวิธีสดัส่วนของงานที่ท  าเสรจ็ของรายการ หากผลของรายการดังกล่าว

สามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ 

 

ความเสีย่งดา้นการรบัประกนัภยัทีส่ าคญั 

 

ข22 สัญญาใดๆ จะถือว่าเป็นสัญญาประกันภัยกต่็อเม่ือเฉพาะกรณีที่สัญญาน้ันได้โอนความเสี่ยง 

ด้านการรับประกนัภัยที่ส าคัญ ย่อหน้าที่ ข8 ถึง ข21 ได้กล่าวถึงความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัย 

และย่อหน้าต่อไปน้ีจะอธบิายวิธกีารประเมินว่าความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยส าคัญหรือไม่ 

ข23 ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยจะส าคัญถ้าเหตุการณ์ที่รับประกันภัยท าให้ผู้รับประกันภัยต้อง

จ่ายผลประโยชน์เพ่ิมเติมอย่างมีนัยส าคัญภายใต้สถานการณ์ต่างๆ โดยไม่รวมสถานการณ์ที่ขาด

สาระเชิงพาณิชย์ (Commercial substance) (กล่าวคือ ไม่มีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดต่อมูลค่า

ทางเศรษฐกิจของรายการ) หากการจ่ายผลประโยชน์เพ่ิมอย่างมีนัยส าคัญภายใต้สถานการณ์ที่มี

สาระเชิงพาณิชย์จะถือว่าเป็นไปตามเง่ือนไขในประโยคแรก ถึงแม้ว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่         

รับประกันภัยเป็นไปได้น้อยมาก หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะจ่ายตามภาระ

ผูกพัน (ซ่ึงค านวณจากวิธกีารถ่วงน า้หนักด้วยความน่าจะเป็น) คิดเป็นสดัส่วนเพียงเลก็น้อยของ

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามสญัญาที่เหลืออยู่ทั้งหมด 

ข24 ผลประโยชน์เพ่ิมเติมตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ ข23 หมายถึงจ านวนเงินที่เกินกว่าจ านวนเงิน      

ที่จะจ่ายหากไม่มีสถานการณ์ที่เอาประกนัภัยเกดิข้ึน (ไม่รวมสถานการณ์ที่ขาดสาระเชิงพาณิชย์) 
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จ านวนเงินเพ่ิมเติมดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่าย         

ในการประเมินค่าสนิไหมทดแทน แต่ไม่รวมรายการดังต่อไปนี้  

ข24.1 การสูญเสียความสามารถที่จะได้รับเงินจากผู้เอาประกันภัยส าหรับการบริการในอนาคต 

ตัวอย่างเช่น ในสัญญาประกันชีวิตประเภทควบการลงทุน (investment-linked) 

การเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยท าให้ผู้รับประกันภัยไม่สามารถได้รับค่าธรรมเนียม

ส าหรับการให้บริการจัดการลงทุนได้อีกต่อไป ซ่ึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อผู้รับ

ประกันภัยดังกล่าวไม่ได้สะท้อนถึงความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย แต่เป็นลักษณะ

เช่นเดียวกับที่ ผู้จัดการกองทุนรวมไม่ได้รับโอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่

เกี่ยวข้องกบัโอกาส การเสียชีวิตของลูกค้า ดังน้ันโอกาสที่จะเกดิ การสูญเสียค่าบริการ

จัดการลงทุนในอนาคตจึงไม่เกี่ยวข้องในการประเมินนัยส าคัญของการโอนความเสี่ยง

ด้านการรับประกนัภัยตามสญัญา 

ข24.2 การยกเว้นค่าธรรมเนียมในการยกเลิกหรือเวนคืนสัญญาเน่ืองจากผู้เอาประกันภัย 

ได้เสยีชีวิต เพราะว่าสญัญาประกันภัยท าให้เกิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว ดังน้ันการยกเว้น

ค่าธรรมเนียมเหล่าน้ีไม่ได้ถือเป็นการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยส าหรับ

ความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนการเกิดสัญญา ดังน้ันค่าธรรมเนียมเหล่าน้ีจึงไม่เกี่ยวข้องใน 

การประเมินความส าคัญของการโอนความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยตามสญัญา 

ข24.3 การจ่ายเงินที่อยู่บนเง่ือนไขของเหตุการณ์ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายที่มีนัยส าคัญ

ต่อผู้เอาประกันภัย ตัวอย่างเช่น หากพิจารณาสัญญาที่ก  าหนดให้ผู้รับประกันภัย

จ่ายเงินหน่ึงล้านบาทหากสินทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายคิดเป็น

มูลค่าทางเศรษฐกิจเพียงหน่ึงบาท ในกรณีของสัญญาน้ีจะเห็นได้ว่าผู้เอาประกันภัย

ไม่ได้โอนความเสี่ยงที่ มี นัยส าคัญในการสูญเสีย (คือเงิน 1 บาท) ให้กับ ผู้รับ

ประกันภัย ในขณะเดียวกันสัญญาน้ีได้ก่อให้เกิดความเสี่ ยงที่ ไม่ใช่ความเสี่ยง 

ด้านการรับประกันภัยที่ท  าให้ผู้ออกสัญญาจ าเป็นจะต้องจ่ายเงิน 999,999 บาท  

หากเหตุการณ์ที่ระบุไว้เกิดข้ึน เน่ืองจากผู้รับประกันภัยไม่ได้รับโอนความเสี่ยง 

ด้านการรับประกันภัยที่มีนัยส าคัญจากผู้เอาประกันภัย ดังน้ันสัญญาน้ีจึงไม่ใช่สัญญา

ประกนัภัย 

ข24.4 ค่าสนิไหมที่อาจได้รับคืนจากการเอาประกนัภัยต่อ ผู้รับประกนัภัยบันทกึรายการส่วนน้ี   

แยกต่างหาก 

ข25 ผู้รับประกันภัยต้องประเมินความส าคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็นรายสัญญา

แทนที่จะใช้ระดับความมีนัยส าคัญต่องบการเงิน ดังน้ันจึงเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงด้านการรับ

ประกันภัยจะมีนัยส าคัญแม้ว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายที่มีสาระส าคัญจากสัญญา

ทั้งหมดจะต ่าการประเมินความเสี่ยงเป็นรายสญัญาจะช่วยให้การพิจารณาจัดประเภทสญัญาเป็น

สญัญาประกันภัยง่ายขึ้น อย่างไรกต็ามหากผู้รับประกันภัยเหน็ว่ากลุ่มของสญัญาที่ประกอบด้วย

สัญญาย่อยๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันส่วนใหญ่มีการโอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย 
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ผู้รับประกันภัยไม่จ าเป็นต้องพิจารณาสัญญาที่ไม่ใช่อนุพันธ์ภายในกลุ่มเป็นรายสัญญา เพ่ือที่จะ

ระบุสญัญาจ านวนเลก็น้อยที่ไม่ได้โอนความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยที่มีนัยส าคัญ 

ข26 ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ ข23 ถึง ข25 หากสัญญาท าให้เกิดการจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิต

มากกว่าจ านวนเงินที่ต้องจ่ายหากมีชีวิตอยู่ สัญญาน้ันเป็นสัญญาประกันภัย เว้นแต่ผลประโยชน์ 

การเสียชีวิตที่เพ่ิมข้ึนน้ันไม่มีนัยส าคัญ (พิจารณาความมีนัยส าคัญเป็นรายสัญญาแทนที่จะใช้    

ความมีนัยส าคัญที่ระดับของกลุ่มสัญญาทั้งหมด) ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในย่อหน้าที่  ข24.2  

ว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการยกเลิกและเวนคืนเนื่องจากการเสียชีวิตไม่ได้ถูกน ามาพิจารณา

ในการประเมินนัยส าคัญหากการยกเว้นน้ันไม่ถือเป็นการชดเชยความเสียหายให้แก่ 

ผู้เอาประกันภัยส าหรับความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนการเกิดสัญญา ในท านองเดียวกัน สัญญาเงินรายปี 

(annuity) ที่จ่ายจ านวนเงินให้ผู้เอาประกนัภัยอย่างสม ่าเสมอในช่วงที่ผู้เอาประกนัภัยยังมีชีวิตอยู่

ถือเป็นสญัญาประกนัภัย เว้นแต่ว่าจ านวนเงินที่ต้องจ่ายให้ทั้งหมดตามสญัญาน้ันไม่มีนัยส าคัญ 

ข27 ย่อหน้าที่ ข23 กล่าวถึงผลประโยชน์เพ่ิมเติม ผลประโยชน์เพ่ิมเติมเหล่าน้ีอาจมีข้อก าหนดให้

จ่ายผลประโยชน์เร็วข้ึนหากเหตุการณ์ที่ รับประกันภัยเกิดเร็วข้ึน และจ านวนเงินที่จ่ายไม่ได้ 

ถูกปรับปรุงด้วยมูลค่าตามเวลา ตัวอย่างเช่น การประกันชีวิตแบบตลอดชีพที่มีผลประโยชน์

เสียชีวิตคงที่ (กล่าวอีกอย่างหน่ึงคือ การประกันภัยที่ให้ผลประโยชน์การเสียชีวิตคงที่ไม่ว่า 

ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเมื่ อไรก็ตามโดยไม่มีวันสิ้ นสุดความคุ้มครอง)  เป็นที่แน่นอนว่า 

ผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียชีวิตแต่วันที่ของการเสียชีวิตยังไม่แน่นอน ซ่ึงผู้รับประกันภัยจะได้รับ 

ความเสียหายเป็นรายสัญญาหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเร็วขึ้ นแม้ว่าจะไม่มีความเสียหาย 

ในระดับของกลุ่มของสญัญากต็าม 

ข28 หากสัญญาประกันภัยถูกแยกออกเป็นองค์ประกอบของการฝากเงินและองค์ประกอบของ 

การรับประกันภัย ความส าคัญของการโอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยจะถูกประเมิน 

โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของการรับประกันภัย ความส าคัญของความเสี่ยงด้านการรับ

ประกันภัยที่ ถูกโอนโดยอนุพันธ์ทางการเงินแฝงจะถูกประเมินโดยพิจารณาจากอนุพันธ ์

ทางการเงินแฝง 

 

การเปลีย่นแปลงระดบัของความเสีย่งดา้นการรบัประกนัภยั 

 

ข29 บางสัญญาไม่ได้โอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยไปให้ผู้รับประกันภัยเมื่อเร่ิมต้นสัญญา 

แม้ว่าจะโอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยในเวลาต่อมา  ตัวอย่างเช่น หากพิจารณาสัญญา 

ที่จ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่ระบุไว้ และให้สิทธิเลือกแก่ผู้เอาประกันภัยที่จะน าก าไร

จากการลงทุนเมื่อครบก าหนดเพ่ือซ้ือสัญญาเงินรายปีตลอดชีพ (life-contingent annuity) 

ในอตัราเบ้ียประกันภัยรายงวดที่คิดให้กับผู้เอาประกนัภัยรายใหม่คนอื่นๆ ในปัจจุบัน จะเหน็ว่า

สัญญาน้ีไม่ได้โอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยไปให้ผู้รับประกันภัยจนกว่าจะมีการใช้สิทธิ

ดังกล่าว เพราะผู้รับประกันภัยยังคงมีอิสระที่จะคิดเบ้ียประกันภัยส าหรับสัญญาเงินรายปี 

(annuity) บนพ้ืนฐานที่ สะท้อนถึงความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่ ถูกโอนไปให้แก่ 
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ผู้รับประกันภัยในเวลาน้ัน อย่างไรกต็าม หากสัญญาดังกล่าวก าหนดเบ้ียประกันภัยรายงวด

ตั้งแต่ต้น (หรือก าหนดหลักที่จะใช้ในการค านวณเบ้ียประกันภัยรายงวด) ถือว่าสัญญาน้ันมี 

การโอนความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยไปให้ผู้ออกเม่ือเร่ิมต้นสญัญา 

ข30 สญัญาที่มีคุณสมบัติเป็นสญัญาประกนัภัยยังคงเป็นสญัญาประกนัภัยจนกว่าสิทธแิละภาระผูกพัน

ทั้งหมดถูกท าให้สิ้นสดุหรือสิ้นผลบังคับ 

 


