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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  

เรื่อง สญัญาประกนัภยั  

บทน า  

เนื่ องจากที่ ผ่านมาแนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับสัญญาประกันภัยมีความหลากหลาย รวมทั้ง  

มีลักษณะและแนวปฏิบัติที่ แตกต่างจากภาคธุรกิจอื่ นๆ ดังนั้น คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง

ประเทศ (International Accounting Standards Board หรือ IASB) จึงได้เร่ิมโครงการเกี่ ยวกับแนวปฏิบัติ

ของสญัญาประกนัภัยเพื่ อระบุและก าหนดแนวปฏบิัติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้  

- ระยะที่ หนึ่ ง คือการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  ซึ่ งเป็นมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับแรกที่ เกี่ ยวกับสญัญาประกนัภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อจ ากัดการแก้ไขวิธีการ

บัญชีของผู้ รับประกันภัยจนกว่าโครงการระยะที่ สองจะแล้วเสรจ็ และเพื่ อก าหนดการเปิดเผย

ข้อมูลเพื่ อให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงจ านวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของกระแส

เงินสดในอนาคตจากสัญญาประกันภัย รวมถึงเป็นฐานส าหรับการก้าวไปสู่โครงการในระยะ 

ที่ สอง โดยในระยะที่ หนึ่ งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ยังคงอนุญาตให้มีวิธีปฏิบัติ

ทางบัญชีเกี่ ยวกับสัญญาประกันภัยที่ แตกต่างกัน โดยจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติทางบัญชีให้เป็นไป

ในหลักเกณฑเ์ดียวกนัในระยะที่ สอง 

- ระยะที่ สอง IASB ได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  17 (IFRS 17) เร่ือง 

สัญญาประกันภัย เมื่ อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 การรับรู้และวัดมูลค่า รวมถึงการแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับสัญญาประกันภัย อย่างไรกต็ามเนื่ องจากพบประเดน็ใน

การปฏิบัติในบางเร่ือง IASB จะมีการปรับปรุง IFRS 17 และคาดว่าจะประกาศร่าง IFRS 17 

ที่ ปรับปรุงใหม่ในไตรมาสที่ สามของปี พ.ศ. 2562 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ถือปฏบิัติกบั 

1. สญัญาประกนัภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกนัภัยต่อ (Reinsurance contract)) ที่ กิจการเป็น

ผู้ออก และสญัญาประกนัภัยต่อที่ กจิการถือไว้  

2. เคร่ืองมือทางการเงินที่ กจิการออกซึ่ งมีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ  

 

นอกจากนี้กจิการต้องไม่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏบิัติกบั 

1. การรับประกนัสนิค้าโดยตรง โดยผู้ผลิต ตัวแทนจ าหน่าย หรือผู้ค้าปลีก  

2. สนิทรัพย์และหนี้สนิของนายจ้างภายใต้โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 

3. สทิธิตามสัญญาหรือภาระผูกพันตามสัญญาซึ่ งอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์หรือสิทธิที่ จะ

ใช้ประโยชน์ในอนาคตของรายการที่ ไม่ใช่รายการทางการเงิน  (เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

บางอย่าง ค่าสิทธิ การจ่ายค่าเช่าที่ อาจเกิดขึ้ น และรายการที่ คล้ายคลึงกัน) เช่นเดียวกับ 

การประกนัมูลค่าคงเหลือของผู้เช่าที่ แฝงอยู่ในสญัญาเช่าการเงิน 
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4. สัญญาค า้ประกันทางการเงิน เว้นแต่ผู้ออกได้แสดงอย่างเปิดเผยชัดเจนมาก่อนว่าผู้ออกถือว่า

สญัญาดังกล่าวเป็นสญัญาประกนัภัย และได้ใช้วิธกีารบัญชีซึ่ งใช้ปฏบิัติกบัสญัญาประกนัภัย 

5. เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ส าหรับสิ่ งตอบแทนที่ อาจเกดิขึ้นในการรวมธุรกจิ 

6. สัญญาประกันภัยตรงที่ กิจการถือไว้ (กล่าวคือ สัญญาประกันภัยตรงซึ่ งกิจการเป็นผู้ เอา

ประกันภัย) อย่างไรกต็าม ผู้เอาประกันภัยต่อต้องน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

มาถือปฏบิัติกบัสญัญาประกนัภัยต่อที่ ถือไว้ 

สรุปการเปลีย่นแปลงที่ส าคญั 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) มาใช้กับ

กิจการที่ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  4 เร่ือง สัญญาประกันภัย (TFRS 4)  

ท าให้มีปัญหาเกิดขึ้ น จากวันที่ มีผลบังคับใช้ที่ แตกต่างกันของ TFRS 9 และมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่  17 เร่ือง สัญญาประกันภัย (TFRS 17) (IFRS 4 ฉบับปรับปรุงใหม่) ซึ่ งคาดว่าจะ 

มีผลบังคับใช้ในวันที่  1 มกราคม 2565 

 ดังนั้น TFRS 4 ที่ ปรับปรุงในฉบับปรับปรุง 2561 นี้  จึงให้ได้ให้วิธีทางเลือกในการปฏิบัติตาม 

TFRS 9 ของธุรกจิประกนัภัยไว้ดังนี้  

 ก. การยกเว้นการถือปฏิบัติตาม TFRS 9 เป็นการชั่วคราว - กิจการที่ มีกิจกรรมหลักเกี่ ยวข้องกับ

การประกนัภัย อาจเลือกที่ จะถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย แทนการถือปฏิบัติตาม TFRS 9 โดยการยกเว้น

การถือปฏิบัติตาม TFRS 9 นี้  สามารถเลือกได้จนถึงรอบปีบัญชีที่ เร่ิมก่อนวันที่  1 มกราคม 

2565 หรือก่อน TFRS 17 มีผลบังคับใช้ 

ข. วิธีปรับผลกระทบรายการ (The Overlay approach) - ซึ่ งวิธีการนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้ในประเทศ

ไทย 

 

เงื่อนไขการเลือกยกเวน้การถือปฏิบติัตาม TFRS 9 เป็นการชัว่คราว 

(ตวัอย่างการพิจารณาเงือ่นไขต่าง ๆ สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดที้ ่

http://www.tfac.or.th/upload/9414/mwTuEj5rQr.pdf) 

 1. กจิการไม่เคยถือปฏบิัติตาม TFRS 9 มาก่อน นอกเหนือจากการใช้ Fair Value Option 

 2. กจิกรรมของกจิการต้องเกี่ ยวข้องกบัการประกนัภัยเป็นหลัก ณ รอบปีก่อนวันที่  1 มกราคม 

2561 

3. กจิกรรมของผู้รับประกนัภัยจะถือว่าเกี่ ยวข้องกบัการประกนัภัยเป็นหลัก เฉพาะในกรณีที่  

(1) มูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิจากสญัญาภายใต้ขอบเขตของ TFRS 4 )โดยให้รวมถึง

องค์ประกอบที่ เป็นการฝากเงิน หรืออนุพันธุแ์ฝงซึ่ งถูกแยกองค์ประกอบจากสญัญา

ประกนัภัย) มีนัยส าคัญเมื่ อเทยีบกบัมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิทั้งหมด และ 

(2) ร้อยละของมูลค่าตามบัญชีรวมของหนี้สนิที่ เกี่ ยวข้องกบัการประกนัภัย เมื่ อเทยีบกบั

มูลค่าตามบัญชีรวมของหนี้สินทั้งหมด คิดเป็น 1) มากกว่าร้อยละ 90 หรือ 2) น้อย

http://www.tfac.or.th/upload/9414/mwTuEj5rQr.pdf
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กว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 90 แต่มากกว่าร้อยละ 80 และผู้รับประกนัภัยไม่ได้ประกอบ

กจิกรรมที่ ไม่เกี่ ยวข้องกบัการประกนัภัยอย่างมีนัยส าคัญ 

 4. หนี้สนิที่ เกี่ ยวข้องกบัการประกนัภัย ประกอบด้วย 

(1) หนี้สนิภายใต้ขอบเขตของ TFRS 4 )โดยให้รวมถึงองค์ประกอบที่ เป็นการฝากเงิน 

หรืออนุพันธุแ์ฝงซึ่ งถูกแยกองค์ประกอบจากสญัญาประกนัภัย) 

(2) หนี้สนิจากสญัญาลงทุน )ที่ ไม่ใช่อนุพันธ)์ ที่ วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน 

(3) หนี้สนิที่ เกดิจากการที่ ผู้ รับประกนัภัยออกสญัญาหรือมีหน้าที่ ต้องท าให้เสรจ็สิ้นตาม

ภาระใน 4.(1) และ 4.(2) เช่น หนี้สนิอนุพันธจ์ากการป้องกนัความเสี่ ยงจากสญัญา

ประกนัภัยหรือสนิทรัพย์ลงทุนที่ หนุนหลังสญัญาประกนัภยั หนี้ สนิภาษีเงินได้รอตัด

บัญชีที่ เกดิจากสญัญาประกนัภัย ตราสารหนี้ที่ นับเป็นเงินกองทุนตามข้อก าหนดของ 

คปภ. 

 5. กจิกรรมที่ ไม่เกี่ ยวข้องกบัการประภันภัย ให้พิจารณาเฉพาะกจิกรรมที่ กจิการอาจได้รับรายได้

และเกดิค่าใช้จ่าย และ ปัจจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ )หรือทั้งสองปัจจัย) ซ่ึงรวมถึงข้อมูล

เผยแพร่สาธารณะทั่วไป เช่น การจัดกลุ่มประเภทธุรกจิที่ ผู้ใช้งบการเงินใช้จัดกลุ่มผู้รับประกนัภัย 

  

ค านิยาม ค าศพัท ์และค าอธิบายรายการหรือธุรกรรมที่ส าคญั 

สญัญาประกนัภยั (Insurance contract) หมายถึง สัญญาซึ่ งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ ง (ผู้ รับประกันภัย) รับความ

เสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่ มีนัยส าคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ ง  (ผู้ เอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ 

ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ ระบุไว้  (เหตุการณ์ที่ เอา

ประกนัภัย) เกดิผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกนัภัย  

เหตุการณที์่เอาประกนัภยั (Insured event) หมายถึง เหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนซึ่ งคุ้มครองโดย

สญัญาประกนัภัยและก่อให้เกดิความเสี่ ยงด้านการรับประกนัภัย 

ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial risk) หมายถึง ความเสี่ ยงจากการเปล่ียนแปลงที่ เป็นไปได้ในอนาคต 

ในอัตราดอกเบี้ยที่ ระบุไว้ ราคาของเคร่ืองมือทางการเงิน ราคาของสนิค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ดัชนีของราคาหรืออัตราต่างๆ การจัดอันดับความน่าเชื่ อถือหรือดัชนีความน่าเชื่ อถือ  หรือ 

ตัวแปรอื่ นๆ เช่น ตัวแปรที่ ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงินโดยที่ ตัวแปรนั้นไม่ได้เกี่ ยวข้องเป็นการเฉพาะกบัคู่สญัญา 

ความเสี่ยงดา้นการรบัประกนัภยั (Insurance risk) หมายถึง ความเสี่ ยงอื่ นนอกเหนือจากความเสี่ ยง 

ทางการเงิน ซึ่ งโอนจากผู้ถือสญัญาไปยังผู้ออกสญัญา 

สญัญาประกนัภยัต่อ (Reinsurance contract) หมายถึง สัญญาประกันภัยซึ่ งออกโดยผู้ รับประกันภัยรายหนึ่ ง 

(ผู้ รับประกันภัยต่อ) เพื่ อจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ รับประกันภัยอีกรายหนึ่ ง (ผู้ เอาประกันภัยต่อ) 

ส าหรับความสญูเสยีจากหนึ่ งสญัญาหรือมากกว่าที่ ออกโดยผู้เอาประกนัภัยต่อ 
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ผูร้บัประกนัภยั (Insurer) หมายถึง คู่สญัญาซึ่ งมีภาระผูกพันภายใต้สัญญาประกนัภัยที่ จะชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกนัภัยหากเหตุการณ์ที่ เอาประกนัภัยเกดิขึ้น 

ผูเ้อาประกนัภยั (Policyholder) หมายถึง คู่สญัญาฝ่ายซึ่ งมีสิทธิที่ จะได้รับค่าสินไหมทดแทนภายใต้สญัญา

ประกนัภัยหากเหตุการณ์ที่ เอาประกนัภัยเกดิขึ้น 

ส่วนการประกนัผลประโยชน์ (Guaranteed element) หมายถึง ภาระผูกพันที่ จะต้องจ่ายผลประโยชน์ 

ที่ ได้รับการประกนั ซึ่ งอยู่ในสญัญาที่ มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ 

การพิจารณาว่าสญัญาเป็นสญัญาประกนัภยัหรือไม่ 

 จากนิยามของสัญญาประกันภัย หนึ่ งในปัจจัยที่ ส าคัญของสัญญาประกันภัยคือต้องมีเหตุการณ์ 

ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ ระบุไว้ ดังนั้นต้องมีความไม่แน่นอน )ความเสี่ ยง) ในเร่ืองต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่ ง

เร่ืองในขณะเริ่ มต้นสญัญาประกนัภัย 

- เหตุการณ์ที่ รับประกนัภัยจะเกดิขึ้นหรือไม่ 

- เหตุการณ์ที่ รับประกนัภัยจะเกดิขึ้นเมื่ อไร 

- ผู้รับประกนัภัยจ าเป็นจะต้องจ่ายเท่าไร หากเหตุการณ์ที่ รับประกนัภัยเกดิขึ้น 

ถ้าเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ ระบุไว้อยู่ภายใต้สัญญาประกันภัย กจ็ะก่อให้เกิดความเสี่ ยง

ด้านการรับประกันภัย (Insurance risk) อย่างไรกต็าม ถ้าสัญญาที่ ท าให้ผู้ รับประกันภัยมีความเสี่ ยงทาง

การเงิน (Financial risk) โดยปราศจากความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่ ส าคัญ (Significant insurance 

risk) ให้ถือว่าสัญญาดังกล่าวไม่ใช่สัญญาประกันภัย ดังนั้นสัญญาประกันภัยต้องมีความเสี่ ยงด้าน 

การรับประกันที่ ส าคัญด้วย ตัวอย่างเช่น สัญญาประกันชีวิตที่ ให้การประกันทั้งอัตราผลตอบแทนขั้นต ่าแก่ 

ผู้เอาประกันภัย (ก่อให้เกิดความเสี่ ยงทางการเงิน) และให้ผลประโยชน์จากการเสียชีวิตที่ บางคร้ังสูงกว่า

มูลค่าตามบัญชีของของผู้เอาประกนัภัย (ก่อให้เกดิความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยที่ ส าคัญในรูปแบบของ

ความเสี่ ยงจากการเสยีชีวิต) ดังนั้นสญัญาดังกล่าวจึงเป็นสัญญาประกนัภัย )ดูตัวอย่างของสญัญาประกนัภัย

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  4  ภาคผนวก ข ย่อหน้าที่  18) 

ในการพิจารณาว่าความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัยจะมีนัยส าคัญหรือไม่มีนัยส าคัญ สามารถ

พิจารณาได้จากว่ากิจการต้องจ่ายผลประโยชน์เพิ่ มเติมอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ 

โดยไม่รวมสถานการณ์ที่ ขาดสาระเชิงพาณิชย์ (Commercial substance) (กล่าวคือ ไม่มีผลกระทบอย่าง

เห็นได้ชัดต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของรายการ)  ซึ่ งไม่จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความน่าจะเป็นของโอกาสที่ จะ

เกิดเหตุการณ์ที่ รับประกันภัย หรือการที่ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ คาดว่าจะจ่ายตามภาระผูกพัน 

(ค านวณจากวิธีการถ่วงน า้หนักด้วยความน่าจะเป็น) คิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของมูลค่าปัจจุบันของ

กระแสเงินสดตามสญัญาที่ เหลืออยู่ทั้งหมด  
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องคป์ระกอบท่ีเป็นการฝากเงินและอนุพนัธท์างการเงินแฝงในสญัญาประกนัภยั 

การแยกองค์ประกอบที่ เป็นการฝากเงิน )Unbundling of deposit components) 

สัญญาประกันภัยอาจมีทั้งองค์ประกอบที่ เป็นการประกันภัยและองค์ประกอบที่ เป็นการฝากเงิน 

เช่น สัญญาประกนัชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ เป็นการประกันภัยและองค์ประกอบ

ที่ เป็นการฝากเงิน เป็นต้น โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ก าหนดให้แยกองค์ประกอบ

เหล่านั้นออกจากกนั หากเป็นไปตามเง่ือนไขทั้ง 2 ข้อดังต่อไปนี้  

1. ผู้รับประกันภัยสามารถวัดมูลค่าองค์ประกอบที่ เป็นการฝากเงิน (รวมถึงสทิธเิลือกเวนคืนแฝงใดๆ) 

แยกต่างหากได้ (กล่าวคือ สามารถวัดมูลค่าได้โดยไม่ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบที่ เป็นการ

ประกนัภัย) 

2. นโยบายการบัญชีของผู้ รับประกันภัยไม่ได้ก าหนดให้รับรู้ภาระผูกพันและสิทธิทั้งหมดที่ เกิด

จากองค์ประกอบที่ เป็นการฝากเงิน 

อย่างไรกต็าม ถ้าผู้ รับประกนัภัยไม่สามารถวัดมูลค่าองค์ประกอบที่ เป็นการฝากเงินแยกต่างหากได้

ตามข้อ 1 กจิการต้องไม่แยกองค์ประกอบออกจากกนั แต่ถ้าผู้ รับประกันภัยสามารถวัดมูลค่าองค์ประกอบ

ที่ เป็นการฝากเงินแยกต่างหากตามข้อ 1 ได้ แต่นโยบายการบัญชีของผู้ รับประกันภัยก าหนดให้รับรู้ภาระ

ผูกพันและสิทธิทั้งหมดที่ เกิดจากองค์ประกอบที่ เป็นการฝากเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

อนุญาตให้แยกองค์ประกอบได้ แต่ไม่ได้ก าหนดให้แยก 

 

สรุปการแยกองค์ประกอบที่ เป็นการฝากเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผู้รับประกนัภัยสามารถวัดมูลค่า

องค์ประกอบที่ เป็นการฝากเงินแยก

ต่างหากได้หรือไม่ 

2. นโยบายการบัญชีของผู้รับประกนัภัย

ก าหนดให้รับรู้ภาระผูกพันและสิทธิ

ทั้งหมดที่ เกดิจากองค์ประกอบที่ เป็น

การฝากเงินหรือไม่ 

ต้องไม่แยกองค์ประกอบ 

 

อนุญาตให้แยกองค์ประกอบได้

แต่ไม่ได้ก าหนด 

 

ไม่ได้ 

ก าหนด 

ไม่ได้ก าหนด 

ได้ 

ต้องแยกองค์ประกอบ 
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หากมีการแยกองค์ประกอบของสัญญา ผู้ รับประกันภัยต้องน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

และมาตรฐานการบัญชีมาถือปฏบิัติกบัแต่ละองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุพันธท์างการเงินแฝง 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกจิประกนัภัย 

ก าหนดให้กิจการแยกอนุพันธ์ทางการเงินแฝงบางอย่างออกจากสัญญาหลัก  โดยวัดมูลค่าอนุพันธ์ทาง

การเงินแฝงนั้นด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในก าไรหรือขาดทุน มาตรฐาน

การบัญชีฉบับดังกล่าวถือปฏบิัติกบัอนุพันธท์างการเงินแฝงในสญัญาประกนัภัยด้วย ยกเว้น 

- อนุพันธท์างการเงินแฝงนั้นเป็นสญัญาประกนัภัย หรือ 

- เป็นสทิธขิองผู้เอาประกนัภัยในการเลือกที่ จะเวนคืนสัญญาประกนัภัยเพื่ อจ านวนเงินคงที่  (หรือ

ขึ้นอยู่กับจ านวนเงินคงที่ และอัตราดอกเบี้ย) ถึงแม้ว่าราคาที่ ใช้สิทธิจะแตกต่างจากมูลค่าตาม

บัญชีของหนี้สนิจากสญัญารับประกนัภัยหลัก 

การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่า 

การยกเว้นการถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ นๆ เป็นการชั่วคราว 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ อนุญาตให้ยกเว้นการถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่  10 ถึง 12 

ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผิดพลาด ที่ ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับกิจการเพื่ อใช้ในการก าหนดนโยบายการบัญชี ในกรณีที่ ไม่มี

มาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะกับรายการนั้น โดยยกเว้นให้ผู้ รับประกันภัยไม่ต้องน า

หลักเกณฑต์ามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏบิัติกบันโยบายการบัญชีส าหรับ 

• สญัญาประกนัภัยที่ ผู้ รับประกนัภัยเป็นผู้ออก 

• สญัญาประกนัภัยต่อที่ ผู้ รับประกนัภัยถือไว้ 

การแยกองค์ประกอบ 

 

องค์ประกอบที่ เป็น

การประกนัภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่  4  

 

องค์ประกอบที่ เป็น

การฝากเงิน 

แนวปฏบิัติทางการบัญชี เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน และการ

เปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกจิ

ประกนัภัย 
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อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ได้ยกเว้นการถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่   

10 ถึง 12 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และข้อผิดพลาด โดยผู้รับประกนัภัยต้องปฏบิัติดังต่อไปนี้  

• ต้องไม่รับรู้หนี้ สินจากประมาณการหนี้ สินใดๆ  ส าหรับค่าสินไหมทดแทนในอนาคตที่ อาจ

เกิดขึ้ น หากค่าสินไหมทดแทนภายใต้สัญญาประกันภัยเหล่านั้นไม่มีอยู่จริง  ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงาน (เช่น ส ารองค่าสนิไหมทดแทนที่ เกิดจากมหันตภัย (Catastrophe provision) 

และส ารองรักษาระดับค่าสนิไหมทดแทน (Claim equalisation provision)) 

• ต้องท าการทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิ )ดูค าอธบิายเพิ่ มเติมในหัวข้อถัดไป) 

• ต้องตัดรายการหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย (หรือบางส่วนของหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย)

ออกจากงบแสดงฐานะการเงินต่อเมื่ อหนี้สนิจากสญัญาประกนัภัยนั้นหมดไป 

• ต้องไม่หักกลบ  

- สนิทรัพย์จากสญัญาประกนัภัยต่อ กบั หนี้สนิจากสญัญาประกนัภัยที่ เกี่ ยวข้อง หรือ 

- รายได้หรือค่าใช้จ่ายจากสัญญาประกันภัยต่อ  กับ ค่าใช้จ่ายหรือรายได้จากสัญญา

ประกนัภัยที่ เกี่ ยวข้อง 

• ต้องพิจารณาว่าสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อเกิดการด้อยค่าหรือไม่  โดยสินทรัพย์จาก

สญัญาประกนัภัยต่อจะเกดิการด้อยค่าเมื่ อ 

- มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนอันเป็นผลจากเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นภายหลังการรับรู้สินทรัพย์

จากการประกันภัยต่อเมื่ อเร่ิมแรก ท าให้ผู้ เอาประกันภัยต่ออาจจะไม่ได้รับจ านวนเงิน

ทั้งหมดตามเง่ือนไขของสญัญา และ 

- ผลกระทบต่อจ านวนเงินจากเหตุการณ์ที่ ผู้เอาประกนัภัยต่อจะได้รับจากผู้ รับประกนัภัยต่อ

สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่ อถือ 

 การทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิ (Liability adequacy test) 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผู้ รับประกันภัยต้องทดสอบความเพียงพอของหนี้ สินจากสัญญา

ประกันภัยที่ รับรู้ ไว้ในงบการเงิน โดยพิจารณาจากประมาณการปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต 

(Current estimates of future cash flows) ที่ เกดิจากสัญญาประกนัภัย ซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้ ไม่มีข้อก าหนดให้ปฏิบัติเพิ่ มเติมอีก หากผู้รับประกันได้ใช้การทดสอบความเพียงพอของหนี้สินตาม

ข้อก าหนดขั้นต า่ 2 ข้อดังต่อไปนี้แล้ว 

1. การทดสอบได้พิจารณาประมาณการปัจจุบันของกระแสเงินสดที่ เกิดจากสัญญาทั้งหมดรวมทั้ง

กระแสเงินสดที่ เกิดจากรายการที่ เกี่ ยวข้อง เช่น ต้นทุนในการจัดการค่าสินไหมทดแทน และ

กระแสเงินสดที่ เกดิจากการใช้สทิธเิลือกแฝงและการประกนัผลประโยชน์ 

2. ทดสอบความเพียงพอโดยพิจารณาจากประมาณการปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่ เกิด

จากสัญญาประกันภัย เปรียบเทียบความเพียงพอกับมูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินจากสัญญา

ประกันภัย (หักด้วยมูลค่าตามบัญชีของต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง และ
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกี่ ยวข้อง แต่ไม่รวมถึงสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อที่ เกี่ ยวข้อง

เนื่ องจากผู้ รับประกันภัยได้แยกบันทึกรายการดังกล่าวต่างหากแล้ว) หากพบว่าหนี้ สินบันทึก

ไม่เพียงพอ ส่วนที่ ไม่เพียงพอทั้งหมดต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน )ดูรูปด้านล่าง) 

 

 

 

 

 

 

อย่างไรก็ตาม หากนโยบายการบัญชีของผู้ รับประกันภัยไม่ได้ก าหนดให้ท าการทดสอบความ

เพียงพอตามข้อก าหนดขั้นต ่าตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  ผู้รับประกันภัยต้อง

เปรียบเทยีบมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่ เกี่ ยวข้อง หักด้วยมูลค่าตามบัญชีของต้นทุน

ในการได้มารอการตัดบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกี่ ยวข้อง แต่ไม่รวมถึงสินทรัพย์จากการ

ประกันภัยต่อที่ เกี่ ยวข้องเนื่ องจากผู้ รับประกันภัยได้แยกบันทกึรายการดังกล่าวต่างหากแล้ว กับมูลค่าของ

หนี้ สินจากสัญญาประกันภัยที่ เกี่ ยวข้องหากพิจารณาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  37  

เร่ือง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สินที่ อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่ อาจเกดิขึ้น หากน้อยกว่า ผู้ รับประกนัภัยต้อง

รับรู้ ส่วนต่างทั้งหมดในก าไรหรือขาดทุน และปรับลดมูลค่าต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง

หรือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกี่ ยวข้อง หรือปรับเพิ่ มมูลค่าหนี้สนิจากสญัญาประกนัภัยที่ เกี่ ยวข้อง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมาณการปัจจุบันของ

กระแสเงนิสดในอนาคตที่

เกดิจากสญัญาประกนัภัย 

มูลค่าตามบัญชีของ

หนี้สนิจากสญัญา

ประกนัภัย 

ไม่ต้องบันทกึรายการ 

รับรู้ส่วนที่ ไม่เพียงพอใน

ก าไรหรือขาดทุน 

ด้านบวก 

)เพียงพอ) 

ด้านลบ    

)ไม่เพียงพอ) 

มูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิจากสญัญา

ประกนัภัย หกั 

1. ต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชี 

2. สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกี่ ยวข้องใดๆ 

แต่ไม่รวมถึงสนิทรัพย์จากการ

ประกนัภัยต่อที่ เกี่ ยวข้อง 

 

มูลค่าตามบัญชีของ

หนี้สนิตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่   37   

 

ไม่ต้องบันทกึรายการ 

รับรู้ส่วนที่ ไม่เพียงพอใน

ก าไรหรือขาดทุน และ

ปรับลดมูลค่าต้นทุนใน

การได้มารอการตัดบัญชี

หรือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน

ที่ เกี่ ยวข้อง หรือปรับเพิ่ ม

มูลค่าหนี้สนิจากสญัญา

ประกนัภัยที่ เกี่ ยวข้อง 

ด้านบวก 

)เพียงพอ) 

ด้านลบ    

)ไม่เพียงพอ) 
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การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

ผู้ รับประกันภัยอาจเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับสัญญาประกันภัยได้ก็ต่อเมื่ อ  

การเปล่ียนแปลงนั้นท าให้งบการเงินเกี่ ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินมากขึ้นและ

ไม่ท าให้ความน่าเชื่ อถือลดลง หรือท าให้ความน่าเชื่ อถือมากขึ้นและไม่ท าให้ความเกี่ ยวข้องกับการตัดสนิใจ

เชิงเศรษฐกิจลดลง )ดูเร่ืองการพิจารณาความเกี่ ยวข้องต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจและความน่าเชื่ อถือ

ตามที่ ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  8  เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

ทางบัญชีและข้อผิดพลาด)  

อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ สนับสนุนให้มีการเปล่ียนแปลงนโยบาย 

การบัญชีส าหรับสัญญาประกันภัย ดังนั้นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี ในบางประเดน็ไม่จ าเป็นต้อง

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  8  เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด โดยเฉพาะ 5 ประเดน็ดังต่อไปนี้  

 

1. อตัราดอกเบี้ยในตลาดปัจจุบัน (Current market interest rate) 

ผู้ รับประกันภัยได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้ถูกก าหนดให้ต้องเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเพื่ อที่ จะ  

วัดมูลค่าหนี้สนิจากสัญญาประกันภัยให้สะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยในตลาดปัจจุบัน และรับรู้การเปลี่ ยนแปลง

ในหนี้สนิเหล่านั้นในก าไรหรือขาดทุน  

อย่างไรกต็าม เพื่ อเป็นการสนับสนุนให้เปลี่ ยนนโยบายการบัญชี ผู้ รับประกันภัยอาจเร่ิมน านโยบาย

การบัญชีที่ ก าหนดให้ใช้การประมาณการโดยใช้อัตราดอกเบี้ ยในตลาดปัจจุบัน ข้อมูลและข้อสมมติอื่ นๆ 

ที่ เป็นปัจจุบันเพื่ อวัดมูลค่าหนี้สิน โดยไม่ต้องใช้นโยบายการบัญชีดังกล่าวโดยสม ่าเสมอกับหนี้ สินอื่ นๆ ที่ มี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่ งเป็นข้อยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 เร่ือง 

นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด แต่ผู้ รับประกันภัยต้องปฏิบัติ

อย่างสม า่เสมอต่อไปในทุกงวดบัญชีในการวัดมูลค่าหนี้สนิเหล่านั้นทั้งหมดจนกว่าภาระหนี้สนินั้นจะหมดไป 

2. การถือปฏบิัติตามแนวปฏบิัติที่ ใช้อยู่ต่อไป )Continuation of existing practice) 

ผู้รับประกนัภัยอาจยังคงใช้แนวปฏบิัติที่ ใช้อยู่ดังต่อไปนี้ ต่อได้ แต่ต้องไม่เร่ิมน าแนวปฏบิัติเหล่านี้มาใช้ 

- การวัดมูลค่าหนี้สนิจากสญัญาประกนัภัยโดยใช้หลักการไม่คิดลด 

- การวัดมูลค่าสิทธิตามสัญญาที่ จะได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนในอนาคตด้วยมูลค่าที่  

สงูกว่ามูลค่ายุติธรรมของค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยเปรียบเทยีบกับค่าธรรมเนียมในปัจจุบันซึ่ ง

เรียกเกบ็โดยผู้ให้บริการในตลาดรายอื่ นๆ ซึ่ งให้บริการที่ คล้ายคลึงกัน ซึ่ งเป็นไปได้ว่ามูลค่า

ยุติธรรมเม่ือเร่ิมแรกของสิทธติามสญัญาเหล่านั้นจะเท่ากบัต้นทุนในการเร่ิมต้นที่ จ่ายไป เว้นแต่
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ค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนในอนาคตและต้นทุนที่ เกี่ ยวข้องนั้ นจะแตกต่างไปจาก

ค่าธรรมเนียมและต้นทุนของตลาดที่ เปรียบเทยีบกนัได้เป็นอย่างมาก 

- การใช้นโยบายการบัญชีที่ แตกต่างกันส าหรับสัญญาประกันภัย  (รวมทั้งต้นทุนในการได้มา 

รอการตัดบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง และสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกี่ ยวข้อง (ถ้ามี)) ของบริษัทย่อย 

3. ความระมัดระวัง (Prudence) 

ผู้รับประกนัภัยไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับสญัญาประกันภัยเพื่ อขจัดความ

ระมัดระวังที่ มากเกนิความจ าเป็น อย่างไรกต็าม หากผู้รับประกนัภัยได้วัดมูลค่าหนี้สนิจากสญัญาประกนัภัย

ด้วยความระมัดระวังที่ เพียงพออยู่แล้ว ผู้รับประกนัภัยไม่ควรเพิ่ มความระมัดระวังขึ้นไปอกี 

4. ก าไรขั้นต้นจากการลงทุนที่ จะได้รับในอนาคต (Future investment margins) 

ผู้รับประกนัภัยไม่จ าเป็นต้องเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับสัญญาประกนัภัยเพื่ อขจัดก าไร

ขั้นต้นจากการลงทุนที่ จะได้รับในอนาคต อย่างไรกต็าม ผู้ รับประกันภัยต้องพิจารณาว่าการใช้นโยบายการ

บัญชีที่ สะท้อนก าไรขั้นต้นจากการลงทุนที่ จะได้รับในอนาคตเข้ามาใช้ในการวัดมูลค่าสัญญาประกันภัย  

ต้องไม่ส่งผลให้การตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินและความน่าเชื่ อถือน้อยลง 

5. การบัญชีเงา (Shadow accounting) 

ผู้ รับประกันภัยได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้ถูกก าหนดให้เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีมาใช้การบัญชี

เงา ซ่ึงอนุญาตให้รับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนที่ รับรู้แล้วแต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสินทรัพย์ ที่ มีผลกระทบต่อการ

วัดมูลค่าหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย (หรือ ต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชี หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน) 

รับรู้ ไปในทางเดียวกันกับผลกระทบจากผลก าไรหรือขาดทุนที่ เกิดขึ้นจริง เช่น ถ้าผลก าไรหรือขาดทุนที่ ยัง

ไม่เกิดขึ้ นจริงดังกล่าวรับรู้ ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่ น การปรับปรุงที่ เกี่ ยวข้องกับหนี้ สินจากสัญญา

ประกันภัย (หรือต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชี หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน) ต้องรับรู้ ในก าไรขาดทุน

เบด็เสรจ็อื่ นด้วยเช่นกนั  

ลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชนต์ามดุลยพินิจ (Discretionary participation features) 

ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ หมายถึง สิทธิตามสัญญาที่ จะได้รับผลประโยชน์

เป็นจ านวนเงินเพิ่ มเติมจากผลประโยชน์ที่ ได้รับการประกนั )Guaranteed benefit) ซึ่ ง 

1. มักเป็นผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของสญัญา 

2. จ านวนเงินหรือจังหวะเวลาที่ จะได้รับผลประโยชน์เพิ่ มนั้นจะขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้ออกสญัญา 

3. ผลประโยชน์ที่ จะได้รับขึ้นอยู่กบั 

• ผลการด าเนินงานของกลุ่มของสญัญาที่ ระบุไว้ หรือชนิดของสญัญาที่ ระบุไว้ 

• ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ เกดิขึ้นแล้วและ/หรือที่ ยังไม่เกดิขึ้นจากกลุ่มของสินทรัพย์ที่ ระบุไว้

ซึ่ งถือโดยผู้ออก 
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• ก าไรหรือขาดทุนของบริษัท กองทุน หรือกจิการอื่ นที่ ออกสญัญานี้  

ตัวอย่างของการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ เช่น เงินปันผลตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ ไม่

รับรอง (non-guaranteed policy dividend) ที่ เข้าเงื่ อนไขทั้ง 3 ข้อข้างต้น เป็นต้น 

ในกรณีที่ สัญญาประกันภัยประกอบด้วยส่วนที่ เป็นการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ 

(Discretionary participation features) และส่วนการประกันผลประโยชน์ (Guarantee element) ผู้ ออก

สญัญาอาจจะรับรู้แต่ละส่วนแยกจากกนั หรือไม่รับรู้แต่ละส่วนแยกจากกนักไ็ด้ แต่ต้องปฏบิัติดังต่อไปนี้  

การรบัรูร้ายการ 

ส่วนที่เป็นการร่วมรบั

ผลประโยชนต์ามดุลย

พินิจและส่วนการ

ประกนัผลประโยชน ์

หลกัปฏิบติัในการรบัรูร้ายการ การรบัรูก้ารเปลีย่นแปลง 

กรณีที่ ไม่รับรู้แต่ละส่วน

แยกจากกนั 

จัดประเภทสญัญาทั้งฉบับเป็นหนี้สนิ รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

กรณีที่ รับรู้ แต่ละส่วน

แยกจากกนั 

ส่วนการประกันผลประโยชน์ต้องรับรู้

เป็นหนี้สนิ 

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ส่วนที่ เป็นการร่วมรับผลประโยชน์ตาม

ดุลยพินิจ สามารถเลือกรับรู้ได้ดังนี้  

1. รับรู้ เป็นหนี้สนิ 

2. รับรู้ ใน ส่วนของเจ้าของโดย

แสดงแยกออกมา 

3. แบ่งส่วนรับรู้ เป็นหนี้ สินและ

ส่วนของเจ้าของ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

ไม่ได้ระบุวิธีการในการพิจารณาว่าควร

รับรู้ ส่วนที่ เป็นการร่วมรับผลประโยชน์

ตามดุลยพินิจอย่างไร แต่ผู้ออกสัญญา

ต้องใช้นโยบายการบัญชีในการรับรู้

รายการดังกล่าวอย่างสม า่เสมอ 

ถ้าเลือกรับรู้ ส่วนที่ เป็นการร่วม รับ

ผลประโยชน์ตามดุลยพินิจเป็นหนี้ สิน

ต้องรับรู้ การเปล่ียนแปลงในก าไรหรือ

ขาดทุน 

ถ้าเลือกรับรู้ ส่วนที่ เป็นการร่วม รับ

ผลประโยชน์ตามดุลยพินิจส่วนหนึ่ ง

ห รือทั้ งหมดไว้ใน ส่วนของเจ้าของ  

ผู้ออกสัญญาต้องรับรู้ ส่วนของก าไรหรือ

ขาดทุนที่ ปันส่วนให้กับองค์ประกอบที่

เป็นส่วนของเจ้าของของการร่วมรับ

ผลประโยชน์ตามดุลยพินิจเป็นการ

จัดสรรก าไรหรือขาดทุน  ไม่ใช่ เป็น

ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ 
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ในกรณีที่ เป็นเคร่ืองมือทางการเงินซึ่ งมีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ ให้พิจารณา

เหมือนกบัหลักปฏบิัติข้างต้น แต่มีหลักปฏบิัติเพิ่ มเติมดังต่อไปนี้  

การรบัรูส่้วนที่เป็นการร่วมรบั

ผลประโยชนต์ามดุลยพินิจ 
หลกัปฏิบติัเพิม่เติม 

กรณีที่ รับรู้ เป็นหนี้สนิทั้งหมด ต้องน าวิธีการทดสอบความเพียงพอของหนี้ สินมาถือปฏิบัติกับ

สัญญาทั้งฉบับ (กล่าวคือ ทั้งส่วนการประกันผลประโยชน์และ

ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ) 

กรณีที่ รับรู้ ส่วนหนึ่ งหรือทั้งหมดไว้ใน

ส่วนของเจ้าของ 

หนี้ สินที่ รับรู้ส าหรับสัญญาทั้งฉบับต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าหนี้ สิน

จากส่วนการประกันผลประโยชน์หากได้มีการวัดค่าตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้) 

ผู้ออกสัญญาไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยมูลค่าจากการน าแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทาง

การเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย มาถือปฏิบัติกับส่วนการประกันประโยชน์ และไม่

จ าเป็นต้องน าเสนอมูลค่านั้นเป็นรายการแยกต่างหาก นอกจากนี้ ในกรณีที่ เห็นได้อย่างชัดเจนว่าหนี้ สิน

ส าหรับสัญญาทั้งฉบับสูงกว่า ผู้ออกสัญญาไม่จ าเป็นต้องค านวณหามูลค่าของส่วนการประกันผลประโยชน์

อกี 

ถึงแม้ว่าสัญญาเหล่านี้ เป็นเครื่ องมือทางการเงิน ผู้ออกสัญญาอาจรับรู้ เบี้ ยประกันภัยส าหรับสัญญา

ดังกล่าวเป็นรายได้ และรับรู้ การเพิ่ มขึ้ นในมูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินเป็นค่าใช้จ่ายต่อไปได้  ในส่วนของ 

การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และ

การเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย ผู้ออกสัญญาต้องเปิดเผยดอกเบี้ ยจ่ายทั้งหมดที่ รับรู้ ในก าไรหรือ

ขาดทุน แต่ไม่จ าเป็นต้องค านวณดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวโดยใช้วิธอีตัราดอกเบี้ยที่ แท้จริง 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนได้ดังนี้  

1. การอธบิายจ านวนเงินที่ รับรู้ในงบการเงิน 

ผู้ รับประกันภัยต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่ อระบุและอธิบายถึงจ านวนเงินในงบการเงินที่ เกิดจากสัญญา

ประกนัภัย โดยต้องเปิดเผย ดังนี้  

1) นโยบายการบัญชีส าหรับสัญญาประกันภัยและสินทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่

เกี่ ยวข้อง 

2) สินทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่ รับรู้ ในงบการเงิน (และกระแสเงินสด หากผู้ รับ

ประกนัภัยน าเสนองบกระแสเงินสดโดยใช้วิธทีางตรง) ซึ่ งเกดิจากสญัญาประกนัภัย  

หากผู้ รับประกันภัยเป็นผู้ เอาประกันภัยต่อ ต้องเปิดเผยผลก าไรหรือขาดทุนที่ รับรู้ ในก าไร

หรือขาดทุนจากการซื้อประกันภัยต่อ และค่าตัดจ าหน่ายส าหรับงวด และมูลค่าตามบัญชีหลัง
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หักค่าตัดจ าหน่ายสะสม ณ วันต้นงวดและวันสิ้นงวด หากผู้ เอาประกันภัยต่อบันทึกผลก าไร

และขาดทุนที่ เกิดจากการซื้อประกันภัยต่อเป็นรายการรอการตัดบัญชีและตัดจ าหน่ายรายการ

ดังกล่าว  

3) วิธีการที่ ใช้ในการก าหนดข้อสมมติที่ ส่งผลกระทบมากที่ สุดต่อการวัดมูลค่าจ านวนเงินของ

รายการที่ รับรู้ ในข้อ 2) และเปิดเผยจ านวนเงินตามข้อสมมติที่ ใช้เหล่านั้นด้วย 

4) ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในสมมติฐานที่ ใช้วัดมูลค่าสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย

และหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกแสดงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงแต่ละ

รายการซึ่ งมีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 

5) การกระทบยอดการเปล่ียนแปลงในหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย  สินทรัพย์จากการ

ประกนัภัยต่อ และต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่ เกี่ ยวข้อง (ถ้ามี) 

2. ลักษณะและขอบเขตของความเสี่ ยงที่ เกดิจากสญัญาประกนัภัย 

ผู้ รับประกันภัยต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่ อให้ผู้ ใช้งบการเงินประเมินลักษณะและขอบเขตของความ

เสี่ ยงที่ เกดิจากสญัญาประกนัภัย โดยต้องเปิดเผย ดังนี้  

1) วัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการในการบริหารความเสี่ ยงที่ เกิดจากสัญญา

ประกนัภัยและวิธกีารที่ จะใช้จัดการกบัความเสี่ ยงเหล่านั้น 

2) ข้อมูลเกี่ ยวกับความเสี่ ยงด้านการรับประกันภัย ซึ่ งรวมถึงความอ่อนไหวของความเสี่ ยง

ด้านการรับประกันภัย (Sensitivity to insurance risk) การกระจุกตัวของความเสี่ ยงด้าน

การรับประกันภัย (Concentrations of insurance risk) และจ านวนค่าสินไหมทดแทนที่

เกดิขึ้นจริงเปรียบเทยีบกบัจ านวนที่ ประมาณการไว้ 

3) ข้อมูลเกี่ ยวกับความเสี่ ยงด้านเครดิต ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ ยงด้านตลาด

ตามข้อก าหนดของแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผย

ข้อมูลส าหรับธุรกจิประกนัภัย 

 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

การเปิดเผยข้อมูล  

กจิการไม่จ าเป็นต้องน าข้อก าหนดเกี่ ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้ มาปฏิบัติใช้กับข้อมูลเปรียบเทียบส าหรับรอบระยะเวลาก่อนวันที่  1 มกราคม 2562 ยกเว้นการ

เปิดเผยข้อมูลที่ ก าหนดเกี่ ยวกับนโยบายการบัญชี และสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่ รับรู้ ในงบ

การเงิน  (และกระแสเงินสด หากใช้วิธีทางตรง) )ตามที่ ได้กล่าวในหัวข้อเร่ืองการเปิดเผยข้อมูล  

เร่ือง การอธบิายจ านวนเงินที่ รับรู้ในงบการเงิน ข้อที่  1) และ 2))  

หากในทางปฏิบัติกิจการไม่สามารถที่ จะน าข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้   

ที่ เกี่ ยวข้องกับการแยกองค์ประกอบที่ เป็นการฝากเงิน และการรับรู้ และการวัดมูลค่าสัญญาประกันภัย  
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ตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  4 ตามย่อหน้าที่  10 - 35 มาถือปฏิบัติกับข้อมูล

เปรียบเทยีบซึ่ งเกี่ ยวข้องกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ เร่ิมก่อนวันที่  1 มกราคม 2562กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว ในทางปฏิบัติกิจการอาจจะไม่สามารถปฏิบัติในเร่ืองการทดสอบความ

เพียงพอของหนี้สนิได้ แต่ข้อก าหนดอื่ นๆ ไม่น่าเป็นไปได้อย่างย่ิงที่ กจิการจะไม่สามารถท าได้ 

นอกจากนี้  กิจการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่  4  ย่อหน้าที่  39.3.3 เกี่ ยวกับพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนที่ เกิดขึ้นเกินกว่าห้าปีก่อนวันสิ้นปี

บัญชีแรกที่ กิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบัติ  แต่ถ้าในทางปฏิบัติกิจการไม่

สามารถที่ จะจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวที่ เกิดขึ้นก่อนวันเร่ิมต้นของงวดบัญชีแรกสุดซึ่ งกิจการน าเสนอข้อมูล

เปรียบเทยีบอย่างเตม็รูปแบบ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

การก าหนดประเภทของสนิทรัพย์ทางการเงินใหม่  

เมื่ อผู้ รับประกันภัยเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับหนี้ สินจากสัญญาประกันภัยจากการถือ

ปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ เป็นครั้งแรกหรือในภายหลัง ผู้ รับประกนัภัยได้รับอนุญาตแต่

ไม่ได้ถูกก าหนดให้จัดประเภทบางส่วนหรือทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่เพื่ อให้สินทรัพย์เหล่านั้น

วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ เป็น “สินทรัพย์ทางการเงินที่ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุน” ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจ

ประกันภัย และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีไดร้บัผลกระทบ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับแรกที่ ออกมา

รองรับเกี่ ยวกับสัญญาประกันภัย ซึ่ งได้ก าหนดค านิยามของสัญญาประกันภัย แนวปฏิบัติและการเปิดเผย

ข้อมูลส าหรับสัญญาประกนัภัย ส่งผลให้กิจการอาจจะต้องเปล่ียนแปลงวิธีปฏบิัติ ถ้าวิธีปฏิบัติในปัจจุบันไม่

เป็นไปตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  ตัวอย่างเช่น  

- การเปล่ียนแปลงวิธีการบันทกึบัญชีส าหรับสัญญาบางประเภทที่ ไม่เข้านิยามของสัญญาประกันภัย  

เช่น สัญญาที่ ท าให้ผู้ รับประกันภัยมีความเสี่ ยงทางการเงิน โดยปราศจากความเสี่ ยงด้านการรับ

ประกนัภัยที่ ส าคัญ 

- ถ้ากิจการรับรู้หนี้ สินจากประมาณการหนี้สินส าหรับค่าสินไหมทดแทนในอนาคตที่ อาจเกิดขึ้น เช่น 

ส ารองค่าสินไหมทดแทนที่ เกิดจากมหันตภัย และส ารองรักษาระดับค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น 

กจิการต้องเปล่ียนแปลงวิธทีางบัญชี โดยต้องไม่รับรู้หนี้สนิดังกล่าวในงบการเงิน 

- กจิการต้องรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เพิ่ มเติม เพื่ อเปิดเผยข้อมูลตามที่ ก าหนดมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับนี้  เช่น การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของความเสี่ ยงด้านการรับประกนัภัย เป็นต้น  
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ผู้ที่ ได้รับผลกระทบ คือ กิจการที่ เกี่ ยวข้องกับสัญญาประกันภัยในด้านผู้ รับประกันภัย )มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่เกี่ ยวข้องกับด้านผู้ เอาประกันภัย) โดยเฉพาะบริษัทประกอบธุรกิจ

ประกนัภัย ทั้งประกนัชีวิตและประกนัวินาศภัย  

อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางเงินฉบับนี้ เป็นเพียงระยะที่ หนึ่ งของโครงการเกี่ ยวกับแนว

ปฏิบัติของสัญญาประกันภัย เพื่ อใช้เป็นฐานในการก้าวไปสู่ระยะที่ สองในอนาคต ซึ่ งคาดว่าจะ 

มีการเปลี่ ยนแปลงข้อก าหนดและแนวปฏบิัติอย่างเป็นสาระส าคัญ  

*************** 


