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เรื่อง  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  ฉบบัที่  ๔   
เรื่อง  สัญญาประกันภัย 

 
 

อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๗  (๓)  และมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
ที่ก าหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพ่ือใช้เป็น  
มาตรฐานในการจัดท าบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น  ทั้งนี้  มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  และประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  จึงจะใช้บังคับได้ 

สภาวิชาชีพบัญชี  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี  
ในการประชุมครั้งที่  ๕๗  (๓/๒๕๖๒)  เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ที่  ๘๕/๒๕๖๑  เรื่อง  มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน  ฉบับที่  ๔  (ปรับปรุง  ๒๕๖๑)  เรื่อง  สัญญาประกันภัย 
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  ๔  เรื่อง  สัญญาประกันภัย   

ตามที่ก าหนดท้ายประกาศนี้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่4  

เรือ่ง 

สญัญาประกนัภยั 

 

 

ค าน า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้ึนโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสดุในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (IFRS 4: Insurance Contracts 

(Bound volume 2019 Consolidated without early application))  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2561 โดยปรับปรุงย่อหน้าที่ 4 

และเพ่ิมย่อหน้าที ่41ฌ และปรับปรุงการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 

 

 

**ค ำน ำน้ีไม่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ี** 
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สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่

วตัถุประสงค ์ 1 

ขอบเขต 2 

อนุพนัธท์างการเงินแฝง 7 

การแยกองคป์ระกอบทีเ่ป็นการฝากเงิน 10 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 13 

การยกเวน้การถอืปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่นๆ  

เป็นการชัว่คราว 13 

การยกเว้นการถือปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  9  

เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  7  

เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลเครือ่งมือทางการเงิน เป็นการชัว่คราว 20ก 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 21 

สญัญาประกนัภยัทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจหรือการโอนกลุ่มสญัญาประกนัภยั 31 

ลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชนต์ามดุลยพนิิจ 34 

การแสดงรายการ 35ข 

วิธีปรบัผลกระทบรายการ  35ข 

การเปิดเผยขอ้มูล 36 

การอธิบายจ านวนเงินทีร่บัรูใ้นงบการเงิน 36 

ลกัษณะและขอบเขตของความเสีย่งทีเ่กิดจากสญัญาประกนัภยั                               38 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัการยกเวน้การถอืปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที ่9 เรือ่ง เครือ่งมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที ่7 เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลเครือ่งมือทางการเงิน เป็นการชัว่คราว 39ข 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัวิธีปรบัผลกระทบรายการ  39ฎ 

วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 40 

การเปิดเผยขอ้มูล 42 

การก าหนดประเภทของสินทรพัยท์างการเงินใหม่ 45 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทาง

การเงินถือปฏิบติัร่วมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 4 เรื่อง สญัญา

ประกนัภยั 46 
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สารบญั 

 จากย่อหนา้ที ่

ภาคผนวก   

ก  ค านยิาม  

ข  นยิามของสญัญาประกนัภยั  
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย ประกอบด้วยย่อหน้าที่  1 ถึง 49 

ภาคผนวก ก ถึง ข ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน ย่อหน้าที่พิมพ์ด้วยตวัอกัษรหนาถือเป็นหลักการที่

ส าคัญ ค านิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะเป็น

ตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึงข้อก าหนดของ กรอบแนวคิด

ส าหรับการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี  

ให้กิจการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การ

เปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่4  

เรือ่ง สัญญำประกันภยั 

 

วตัถุประสงค ์
 

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดรายงานทางการเงินส าหรับ

สญัญาประกันภัยที่ออกโดยกิจการใดๆ (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะใช้ค าว่า 

“ผูร้บัประกนัภยั”) จนกว่าโครงการในระยะที่สองของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบั

สญัญาประกนัภัยจะแล้วเสรจ็ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องการ 

1.1 จ ากดัการแก้ไขวิธกีารบัญชีของผู้รับประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภัย 

1.2 เปิดเผยข้อมูลซ่ึงระบแุละอธบิายถึงจ านวนเงินที่เกดิจากสญัญาประกนัภัยในงบการเงิน

ของผู้รับประกันภัย และช่วยให้ผู้ ใช้งบการเงินเข้าใจถึงจ านวนเงิน จังหวะเวลา และ

ความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตจากสญัญาประกนัภยั 

 

ขอบเขต 
 

2 กจิการต้องน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏบัิติกบั 

2.1 สัญญาประกันภัย (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) ที่กิจการเป็นผู้ออก และสัญญา

ประกนัภัยต่อที่กจิการถือไว้ 

2.2 เคร่ืองมือทางการเงินที่กจิการออกซ่ึงมีลักษณะการร่วมรบัผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ 

(ดูย่อหน้าที่ 35) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูล

เครื่องมือทางการเงิน ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึง

เคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะดังกล่าวด้วย 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้กล่าวถึงวิธีการบัญชี ในเร่ืองอื่นๆ ของผู้ รับ

ประกันภัย เช่น การบัญชีส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยผู้รับประกันภัยและหน้ีสิน 

ทางการเงินที่ออกโดยผู้รับประกันภัย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการ

เครื่องมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิดเผยข้อมูล
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เคร่ืองมือทางการเงิน  และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  9 เรื่ อง เครื่องมือ 

ทางการเงิน) ยกเว้นข้อก าหนดในย่อหน้าดังต่อไปนี้   

3.1  ย่อหน้าที่ 20ก อนุญาตให้ผู้รับประกันภัยที่เข้าเงื่อนไขสามารถยกเว้นการถือปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เคร่ืองมือทางการเงิน และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  7 เรื่ อง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน เป็นการช่ัวคราวได้ 

3.2  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

3.3  ย่อหน้าที่ 45 อนุญาตให้ผู้ รับประกนัภัยจัดประเภทสนิทรัพย์ทางการเงินบางส่วนหรือ

ทั้งหมดในสถานการณ์ที่ระบุไว้เพ่ือให้วัดมูลค่าสนิทรัพย์ดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก าไรหรือขาดทุน 

4 กจิการต้องไม่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถอืปฏิบตัิกับ 

4.1 การรับประกันสนิค้าโดยตรง โดยผู้ผลิต ตัวแทนจ าหน่าย หรือผู้ ค้าปลีก (ดูมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ และมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่

อาจเกิดขึ้น) 

4.2 สินทรัพย์และหน้ีสินของนายจ้างภายใต้ โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน  

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน และมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ)์ และภาระผูกพัน

เกี่ ยวกับผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุที่ รายงานโดยโครงการผลประโยชน์เม่ือ

เกษียณอายุ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชนเ์มือ่ออกจากงาน) 

4.3 สทิธิตามสญัญาหรือภาระผูกพันตามสญัญาซ่ึงอาจจะเกิดขึ้ นจากการใช้ประโยชน์หรือ

สิทธิที่ จะใช้ประโยชน์ในอนาคตของรายการที่ ไม่ใช่รายการทางการเงิน (เช่น 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตบางอย่าง ค่าสทิธ ิการจ่ายช าระค่าเช่าผันแปร และรายการที่

คล้ายคลึงกัน) เช่นเดียวกบั การประกันมูลค่าคงเหลือของผู้เช่าที่แฝงอยู่ในสญัญาเช่า 

(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ และมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน) 

4.4 สัญญาค ้าประกันทางการเงิน เว้นแต่ผู้ ออกได้แสดงอย่างเปิดเผยชัดเจนมาก่อน 

ว่าผู้ออกถือว่าสญัญาดังกล่าวเป็นสญัญาประกันภยั และได้ใช้วิธีการบัญชีซ่ึงใช้ปฏบิัติ

กับสัญญาประกันภัย ในกรณีดังกล่าว ผู้ ออกอาจเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงิน  หรือ เลือกถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับรายการที่เกิดจากสัญญาค ้าประกัน 
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ทางการเงินผู้ออกอาจเลือกปฏิบตัิเป็นรายสญัญาได้ แต่เมื่อเลือกวิธกีารบัญชีใดส าหรับ

แต่ละสญัญาแล้ว ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

4.5 เจ้าหน้ีหรือลูกหนี้ ส าหรับสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจ  (ดูมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ) 

4.6 สญัญาประกันภัยตรงทีกิ่จการถือไว  ้(กล่าวคือ สัญญาประกันภัยตรงซ่ึงกิจการเป็น             

ผูเ้อาประกันภัย) อย่างไรก็ตาม ผูเ้อาประกันภัยต่อต้องน ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบติักับสญัญาประกนัภัยต่อที่ถอืไว้ 

5 เพื่อความสะดวกในการอ้างองิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเรียกกิจการใดๆ ที่ออก

สญัญาประกันภัยว่า ผู้ รับประกันภัย ไม่ว่าผู้ออกสญัญานั้นจะเป็นผู้ รับประกันภัยตามกฎหมาย

หรือตามที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนดไว้หรือไม่กต็าม การอ้างองิค าว่าผู้รับประกนัภัยทั้งหมด

ตามย่อหน้าที่ 3.1 ถึง 3.2 ย่อหน้าที่ 20ก ถึง 20ด ย่อหน้าที่ 35ข ถึง 35ฑ ย่อหน้าที่ 39ข ถึง 

39ฐ และย่อหน้าที่  46 ถึง 49 ให้หมายความเช่นเดียวกันซึ่ งหมายรวมถึงผู้ ออกเคร่ืองมือ

ทางการเงินที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ 

6 สัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญาประกันภัยชนิดหนึ่ ง ดังนั้น การอ้างอิงถึงสัญญาประกันภัย

ทั้งหมดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ให้รวมถึงสญัญาประกนัภยัต่อด้วย 

 

อนุพนัธท์างการเงินแฝง 

 

7 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงิน ก าหนดให้กิจการแยก

อนุพันธท์างการเงินแฝงบางอย่างออกจากสญัญาหลักโดยวัดมูลค่าอนุพันธท์างการเงินแฝงน้ันด้วย

มูลค่ายุติธรรมและรับรู้ การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในก าไรหรือขาดทุน มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับดังกล่าวถือปฏิบัติกับอนุพันธ์ทางการเงินแฝงในสัญญาประกันภัยด้วย เว้นแต่

อนุพันธท์างการเงินแฝงน้ันเป็นสญัญาประกนัภยั 

8 ผู้ รับประกันภัยไม่จ าเป็นต้องแยกและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมส าหรับสิทธิของผู้ เอา

ประกันภัยในการเลือกที่จะเวนคืนสัญญาประกนัภัยเพ่ือจ านวนเงินคงที่ (หรือข้ึนอยู่กับจ านวน

เงินคงที่และอตัราดอกเบี้ย) ถึงแม้ว่าราคาที่ใช้สทิธิจะแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินจาก

สญัญารับประกันภัยหลัก ทั้งน้ีเป็นข้อยกเว้นซ่ึงไม่ต้องปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เรื่ อง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่  7 เรื่ อง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน  อย่างไรก็ตาม ผู้ รับ

ประกันภัยต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

ส าหรับสทิธเิลือกขายหรือสิทธิเลือกเวนคืนเป็นเงินสดที่แฝงอยู่ในสัญญาประกันภัยหากมูลค่า

เวนคืนผันแปรตามการเปล่ียนแปลงในตัวแปรทางการเงิน (เช่น ราคาหรือดัชนีตราสารทุน หรือ 

ราคาหรือดัชนีโภคภัณฑ์) หรือตัวแปรที่ ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงินซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา

ประกันภัย นอกจากน้ี ข้อก าหนดดังกล่าวยังให้ถือปฏิบัติในกรณีที่ความสามารถของผู้เอา

ประกันภัยที่จะใช้สทิธิเลือกขายหรือสทิธิเลือกเวนคืนเป็นเงินสดขึ้ นอยู่กับการเปล่ียนแปลงในตัว
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แปรดังกล่าว (เช่น สทิธิเลือกขายซ่ึงจะสามารถใช้สทิธิได้หากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ข้ึนไปถึงระดับที่

ระบุไว้) 

9 ย่อหน้าที่ 8 ให้ถือปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันกับสิทธิเลือกที่จะเวนคืนเคร่ืองมือทางการเงินซึ่งมี

ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ 

 

การแยกองคป์ระกอบทีเ่ป็นการฝากเงิน 

 

10 สัญญาประกันภัยบางสัญญามีทั้งองค์ประกอบที่เป็นการประกันภัยและองค์ประกอบที่เป็น 

การฝากเงิน ในบางกรณีผู้ รับประกันภัยถูกก าหนดหรือได้รับอนุญาตให้แยกองค์ประกอบ

เหล่าน้ันออกจากกนั 

10.1 ต้องแยกองค์ประกอบ หากเป็นไปตามเง่ือนไขทั้งสองข้อต่อไปนี้  

10.1.1 ผู้รับประกันภัยสามารถวัดมูลค่าองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน (รวมถึง

สทิธิเลือกเวนคืนแฝงใดๆ) แยกต่างหากได้ (กล่าวคือ สามารถวัดมูลค่าได้

โดยไม่ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบที่เป็นการประกันภยั)  

10.1.2 นโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยไม่ได้ก าหนดให้รับรู้ภาระผูกพันและ

สทิธทิัง้หมดที่เกดิจากองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน 

10.2 อนุญาตแต่ไม่ได้ก าหนดให้ต้องแยกองค์ประกอบ หากผู้ รับประกันภัยสามารถวัดมูลค่า

องค์ประกอบที่เป็นการฝากเงินแยกต่างหากได้ตามข้อ 10.1.1 แต่นโยบายการบัญชีของ

ผู้รับประกันภัยก าหนดให้รับรู้ภาระผูกพันและสทิธิทั้งหมดที่เกิดจากองค์ประกอบที่เป็น

การฝากเงิน โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑท์ี่ใช้วัดมูลค่าสทิธแิละภาระผูกพันเหล่าน้ัน 

10.3 ห้ามแยกองค์ประกอบ หากผู้รับประกันภัยไม่สามารถวัดมูลค่าองค์ประกอบที่ เป็น 

การฝากเงินแยกต่างหากได้ตามข้อ 10.1.1 

11 ตัวอย่างกรณีที่นโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยไม่ได้ก าหนดให้รับรู้ ภาระผูกพันทั้งหมด 

ที่เกดิจากองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน ตัวอย่างเช่น ผู้เอาประกันภัยต่อรับค่าสนิไหมทดแทนจาก

ผูร้ับประกันภัยต่อ แต่สัญญาก าหนดให้ผู้ เอาประกันภัยต่อต้องจ่ายคืนค่าสินไหมทดแทนนั้น 

ในอนาคต ภาระผูกพันดังกล่าวเกิดจากองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน หากนโยบายการบัญชีของ 

ผู้ เอาประกันภัยต่ออนุญาตให้รับรู้ ค่าสนิไหมทดแทนรับจากผู้ รับประกันต่อเป็นรายได้โดยไม่รับรู้

ภาระผูกพันในการจ่ายคืนเงินจ านวนดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยต่อต้องแยกองค์ประกอบที่ เป็น 

การฝากเงิน 

12 ในการแยกองค์ประกอบของสญัญา ผู้รับประกนัภยัต้อง 

12.1 น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติกับองค์ประกอบที่ เป็น 

การประกนัภยั 

12.2 น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงิน มาถือ

ปฏบิติักบัองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน 

 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 
 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 43/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562  9 

 

การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่า 
 

การยกเวน้การถอืปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่นๆ เป็นการชัว่คราว 

 

13 ย่อหน้าที่ 10 ถึง 12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่นแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด ก าหนดเกณฑส์ าหรับกิจการเพื่อใช้ในการก าหนดนโยบาย

การบัญชี หากไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้ถือปฏิบัติเป็นการเฉพาะกับ 

รายการนั้น อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ียกเว้นให้ผู้รับประกันภยัไม่ต้อง

น าเกณฑเ์หล่านั้นมาถือปฏบัิติกบันโยบายการบญัชีส าหรับ 

13.1 สญัญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยเป็นผู้ออก (รวมทั้งต้นทุนในการได้มาที่เกี่ยวข้อง

และสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 31 และ 32) 

และ 

13.2 สญัญาประกนัภัยต่อที่ผู้รับประกันภยัถือไว้ 

14 อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ได้ยกเว้นผู้รับประกนัภัยจากบางหลักเกณฑ์

ใน ย่อห น้ าที่  10 ถึ ง 12 ของมาตรฐานการ บัญ ชี  ฉ บับที่  8 เรื่ อ ง  นโยบายการบัญ ชี  

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด กล่าวคือผู้รับประกันภัย 

14.1 ต้องไม่รับรู้ หน้ีสินจากประมาณการหน้ีสินใดๆ ส าหรับค่าสนิไหมทดแทนในอนาคต 

ที่อาจเกิดข้ึน หากค่าสินไหมทดแทนภายใต้สัญญาประกันภัยเหล่านั้นไม่มีอยู่จริง 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (เช่น ส ารองค่าสนิไหมทดแทนที่เกิดจากมหันตภัย 

และส ารองรักษาระดับค่าสนิไหมทดแทน) 

14.2 ต้องท าการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสิน ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 15 ถึง 19 

14.3 ต้องตัดรายการหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย (หรือบางส่วนของหนี้ สินจากสัญญา

ประกนัภัย) ออกจากงบแสดงฐานะการเงินต่อเมื่อหน้ีสนิจากสญัญาประกนัภัยน้ันหมดไป 

กล่าวคือ เมื่อภาระผูกพันตามสญัญาน้ันหมดลง หรือถูกยกเลิก หรือสิ้นผลบงัคับ 

14.4 ต้องไม่หักกลบ 

14.4.1 สินทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยัต่อ กับ หน้ีสนิจากสญัญาประกนัภัยที่เกี่ยวข้อง 

หรือ 

14.4.2 รายได้หรือค่าใช้จ่ายจากสญัญาประกันภยัต่อ กับ ค่าใช้จ่ายหรือรายได้จาก

สญัญาประกนัภัยที่เกี่ยวข้อง 

14.5 ต้องพิจารณาว่าสนิทรัพย์จากสญัญาประกนัภยัต่อเกดิการด้อยค่าหรือไม่ (ดูย่อหน้าที่ 20) 

การทดสอบความเพยีงพอของหนี้ สิน 

 

15 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผูร้บัประกนัภยัตอ้งประเมินหนี้ สินจากสญัญาประกนัภยั 

ที่รบัรูไ้วใ้นงบการเงินว่าเพียงพอหรือไม่ โดยใชป้ระมาณการปัจจุบนัของกระแสเงินสด

ในอนาคตที่เกิดจากสญัญาประกนัภยั หากการประเมินนั้นแสดงใหเ้ห็นว่ามูลค่าตามบญัชี
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ของหนี้ สินจากสญัญาประกนัภยั (หกัดว้ยตน้ทุนในการไดม้ารอการตดับญัชีทีเ่กีย่วขอ้ง และ

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนที่เกีย่วขอ้ง เช่น รายการทีก่ล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 31 และ 32)ไม่เพียงพอ

เมื่อเทียบกบัการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ให้รบัรูส่้วนที่ไม่เพียงพอทั้งหมด 

ในก าไรหรือขาดทุน  

16 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่มีข้อก าหนดให้ปฏิบัติเพ่ิมเติมอีก หากผู้รับประกนัภัย

ได้ใช้การทดสอบความเพียงพอของหน้ีสนิซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดข้ันต ่าดังต่อไปนี้แล้ว  

16.1 การทดสอบได้พิจารณาประมาณการปัจจุบันของกระแสเงินสดที่เกดิจากสญัญาทั้งหมด 

รวมทั้งกระแสเงินสดที่เกดิจากรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้นทุนในการจัดการค่าสนิไหม

ทดแทน และกระแสเงินสดที่เกดิจากการใช้สทิธิเลือกแฝงและการประกันผลประโยชน์ 

16.2 หากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าหน้ีสินบันทึกไม่เพียงพอ ส่วนที่ไม่เพียงพอทั้งหมด

ต้องรับรู้ ในก าไรหรือขาดทุน 

17 หากนโยบายการบัญชีของผู้ รับประกันภัยไม่ได้ก าหนดให้ท าการทดสอบความเพียงพอของ

หนี้สนิตามข้อก าหนดข้ันต ่าในย่อหน้าที่ 16 ผู้รับประกนัภยัต้อง 

17.1 พิจารณามูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้อง1 หักด้วยมูลค่า 

ตามบัญชีของ 

17.1.1 ต้นทนุในการได้มารอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องใดๆ และ 

17.1.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องใดๆ เช่น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจาก 

การรวมธุรกจิ หรือการโอนกลุ่มสญัญาประกันภัย (ดูย่อหน้าที่ 31 และ 32) 

แต่ไม่รวมถึงสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อที่ เกี่ยวข้องเน่ืองจากผู้ รับ

ประกนัภยัได้แยกบันทกึรายการดังกล่าวต่างหากแล้ว (ดูย่อหน้าที่ 20) 

17.2 พิจารณาว่าจ านวนตามวิธีการในข้อ 17.1 น้อยกว่ามูลค่าของหน้ีสินจากสัญญา

ประกนัภัยที่เกี่ยวข้องหากพิจารณาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37  

เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หนี้ สินที่อาจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน หรือไม่  

หากน้อยกว่า ผู้ รับประกันภยัต้องรับรู้ ส่วนต่างทัง้หมดในก าไรหรือขาดทุน และปรับลด

มูลค่าต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องหรือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้อง 

หรือปรับเพ่ิมมูลค่าหน้ีสนิจากสญัญาประกันภยัที่เกี่ยวข้อง 

18 หากการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินของผู้ รับประกันภัยเป็นไปตามข้อก าหนดขั้นต ่ า         

ในย่อหน้าที่ 16 ให้ท าการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสนิโดยพิจารณาหน้ีสินของทุกสัญญา

ประกันภัยรวมกัน หากการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินไม่เป็นไปตามข้อก าหนดขั้นต ่ า  

ให้เปรียบเทยีบกบัหน้ีสนิซ่ึงค านวณตามวิธกีารที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 17 แบ่งตามกลุ่มสญัญา

                                                 
1
  หนี้ สินจากสัญญาประกนัภัยที่เกี่ยวข้องคือ หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย (รวมถึงต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชี 

ที่ เกี่ยวข้อง และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกี่ยวข้อง) ซึ่ งนโยบายการบัญชีของผู้ รับประกันภัยไม่ได้ก าหนดให้ใช้ 

การทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิที่เป็นไปตามข้อก าหนดขั้นต ่าในย่อหน้าที่ 16 
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โดยก าหนดให้สญัญาที่มีความเสี่ยงโดยทั่วไปคล้ายคลึงกันและสามารถบริหารจัดการร่วมกันได้ 

ให้อยู่ในกลุ่มสญัญาเดียวกนั 

19 มูลค่าที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 17.2 (กล่าวคือ มูลค่าของหน้ีสนิจากสญัญาประกันภัยที่เกี่ยวข้อง 

ซ่ึงใช้ตามเกณฑ์ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน 

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน) ต้องสะท้อนก าไรข้ันต้นจากการลงทุนที่จะได้รับในอนาคต  

(ดูย่อหน้าที่ 27 ถึง 29) เฉพาะกรณีที่มูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาประกันภัยที่อธิบายไว้ใน 

ย่อหน้าที ่17.1 ได้สะท้อนถงึก าไรขั้นต้นเหล่านั้นด้วย 

 

การดอ้ยค่าของสินทรพัยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

 

20 หากสนิทรัพย์จากการประกันภัยต่อของผู้ เอาประกันภยัต่อเกิดการด้อยค่า ผู้ เอาประกันภัยต่อ 

ต้องปรับลดมูลค่าตามบัญชีลงตามจ านวนที่เกิดการด้อยค่า และรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า     

ในก าไรหรือขาดทุน สนิทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อเกดิการด้อยค่าเมื่อ 

20.1 มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนอันเป็นผลจากเหตุการณ์ที่ เกิดข้ึนภายหลังการรับรู้

สนิทรัพย์จากการประกันภัยต่อเมื่อเริ่มแรก ท าให้ผู้ เอาประกันภยัต่ออาจจะไม่ได้รับ

จ านวนเงินทั้งหมดตามเง่ือนไขของสญัญา และ 

20.2 ผลกระทบต่อจ านวนเงินจากเหตุการณ์ที่ ผู้ เอาประกันภัยต่อจะได้รับจากผู้ รับ

ประกนัภยัต่อ สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

 

 การยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ

ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูล

เคร่ืองมอืทำงกำรเงิน เป็นการชัว่คราว 

 

20ก มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ก าหนดวิธีปฏิบติั 

ทางบัญชีส าหรับเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  

เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลเครือ่งมือทางการเงิน มีผลบงัคบัใชส้ าหรบัรอบระยะเวลารายงานทีเ่ริ่ม

ในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2563 อ ย่ างไรก็ต าม  ผู ้ร ับป ระกัน ภัย ที่ เข้า เงื่อน ไข 

ตามย่อหนา้ที่ 20ข ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้ ไดร้บัอนุญาตแต่ไม่ถูก

ก าหนดให้ยกเวน้การถือปฏิบติัเป็นการชัว่คราว และให้ผูร้ ับประกนัภัยถือปฏิบติัตามแนว

ปฏิบัติทางการบญัชี เรื่อง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับธุรกิจ

ประกันภัย  แทนการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัที่ 7 ส าหรบัรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มก่อนวนัที่ 1 มกราคม 

2565 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย  

มีผลบงัคบัใช ้ผูร้บัประกนัภยัที่ใชก้ารยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที ่9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่7 เป็นการชัว่คราวตอ้ง 
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20ก.1  ใชข้อ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 ที่จ าเป็นในการเปิดเผย

ข้อมูลตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่  39ข ถึง 39ญ ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบบันี้  และ 

20ก.2  ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ  ที่เหมาะสมกับ

เครื่องมือทางการเงินของกิจการ ยกเวน้ในเรื่องที่ก าหนดตามย่อหนา้ที่ 20ก ถึง 20ด 

ย่อหน้าที่  39ข ถึง 39ญ และย่อหน้าที่  46 ถึง 47 ของมาตรฐานการรายงาน          

ทางการเงินฉบบันี้  

20ข  ผูร้บัประกนัภัยอาจใช้การยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     

ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน  เป็นการชัว่คราวไดก้็ต่อเมื่อเขา้เงื่อนไข

ต่อไปนี้ เท่านั้น 

20ข.1  กิจการไม่เคยถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 มาก่อน 

นอกเหนือไปจากการใชข้อ้ก าหนดเรื่องการแสดงรายการผลก าไรและขาดทุนจาก

หนี้ สินทางการเงินที่เลือกก าหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

ตามย่อหนา้ที ่5.7.1.3 ย่อหนา้ที่ 5.7.7 ถึง 5.7.9 ย่อหนา้ที่ 7.2.14 และ ข5.7.5 

ถงึ ข5.7.20 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9 และ 

20ข.2  กิจกรรมของกิจการต้องเกี่ยวข้องกับการประกันภัย เป็นหลักตามที่ระบุไว ้         

ในย่อหน้าที่  20ง ณ วันที่รายงานส าหรับรอบระยะเวลารายงานก่อนวันที ่          

1 มกราคม 2561 หรือ ณ วนัที่รายงานส าหรบัรอบระยะเวลารายงานถดัมาที่ระบุไว้

ตามย่อหนา้ที ่20ช 

20ค  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

20ง  กจิกรรมของผู้รับประกนัภยัจะเกี่ยวข้องกบัการประกนัภยัเป็นหลักเฉพาะเมื่อ 

20ง.1  มูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินจากสัญญาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน       

ทางการเงินฉบับนี้  โดยให้รวมถึงองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน หรือ อนุพันธ์แฝง 

ซ่ึงถูกแยกองค์ประกอบจากสญัญาประกันภัยตามข้อก าหนดของย่อหน้าที่ 7 ถึง 12 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  มีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชี

ของหนี้สนิทั้งหมด และ 

20ง.2  ร้อยละของมูลค่าตามบัญชีรวมของหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย (ดูย่อหน้าที่ 20จ) 

เมื่อเทยีบกบัมลูค่าตามบัญชีรวมของหน้ีสนิทั้งหมด คิดเป็น 

20ง.2.1  มากกว่าร้อยละ 90 หรือ 

20ง.2.2  น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 แต่มากกว่าร้อยละ 80 และผู้ รับประกนัภัย

ไม่ได้ประกอบกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญ    

(ดูย่อหน้าที่ 20ฉ) 

20จ  เพื่ อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามย่อหน้าที่  20ง.2 หน้ีสินที่ เกี่ยวข้องกับการประกันภัย

ประกอบด้วย 
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20จ.1  หนี้ สินที่เกิดจากสัญญาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  

ตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 20ง.1 

20จ.2  หนี้ สินจากสัญญาลงทุนที่ไม่ใช่อนุพันธ์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ

ขาดทุนตามการปฏบิัติทางบัญชีในปัจจุบัน (รวมถึงหนี้สนิที่เลือกก าหนดให้แสดงด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงาน         

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงินส าหรับการแสดงรายการผลก าไรและ

ขาดทุน (ดูย่อหน้าที ่20ข.1) และ 

20จ.3  หนี้ สินที่เกิดขึ้ นเพราะผู้รับประกันภัยได้ออก หรือปฏิบัติตามภาระที่เกิดจากสัญญา   

ในย่อหน้าที่ 20จ.1 และ 20จ.2 ตัวอย่างของหน้ีสนิดังกล่าวรวมถึงอนุพันธท์ี่ใช้ในการ

ลดความเสี่ยงที่เกิดจากสญัญาเหล่านั้น และจากสนิทรัพย์ที่หนุนหลังสญัญาเหล่านั้น 

หนี้ สินทางภาษีที่เกี่ยวข้อง เช่น หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่าง

ช่ัวคราวทางภาษีของหน้ีสนิจากสญัญาเหล่าน้ัน และตราสารหน้ีที่กิจการออกที่สามารถ

นับรวมเป็นเงินกองทุนตามข้อก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแลได้ 

20ฉ  ในการประเมินว่ากิจการประกอบกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญ

หรือไม่ตามวัตถุประสงค์ของการถอืปฏิบตัิตามย่อหน้าที่ 20ง.2.2 ผู้รับประกนัภยัต้องพิจารณา 

20ฉ.1  เฉพาะกจิกรรมที่กจิการอาจได้รับรายได้และเกดิค่าใช้จ่าย และ 

20ฉ.2  ปัจจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ (หรือทั้งสองปัจจัย) ซ่ึงรวมถึงข้อมูลที่เผยแพร่

สาธารณะทั่วไป เช่น การจัดกลุ่มประเภทธุรกิจที่ ผู้ใช้งบการเงินใช้จัดกลุ่มผู้ รับ

ประกนัภยั 

20ช  ย่อหน้าที่ 20ข.2 ก าหนดให้กิจการประเมินว่ากิจการเข้าเงื่อนไขการยกเว้นการถือปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  9 เรื่ อง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงินเป็นการช่ัวคราว 

ณ วันที่รายงานส าหรับรอบรอบระยะเวลารายงานก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 โดยภายหลังวันที่น้ัน 

20ช.1  กิจการที่เคยเข้าเงื่อนไขการยกเว้นการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่  9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  7 เป็นการช่ัวคราวต้อง

ประเมินใหม่ว่ากิจกรรมของกิจการเกี่ยวข้องกับการประกันภัยเป็นหลัก ณ วันที่

รายงานส าหรับรอบระยะเวลารายงานถัดไป เฉพาะในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงใน

กิจกรรมของกิจการตามที่อธิบายในย่อหน้าที่ 20ซ ถึง 20ฌ ในระหว่างรอบระยะเวลา

รายงานสิ้นสดุ ณ วันที่น้ัน 

20ช.2  กิจการที่ เคยไม่เข้าเง่ือนไขการยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน         

ทางการเงิน ฉบับที ่9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 เป็นการช่ัวคราว

สามารถประเมินใหม่ว่ากิจกรรมของกิจการเกี่ยวข้องกับการประกันภัยเป็นหลัก  

ณ วันที่รายงานส าหรับรอบระยะเวลารายงานถัดไปก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

เฉพาะในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมของกิจการตามที่อธบิายในย่อหน้าที่ 20ซ ถึง 

20ฌ ในระหว่างรอบระยะเวลารายงานสิ้นสดุ ณ วันที่น้ัน 
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20ซ  เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 20ช การเปล่ียนแปลงในกิจกรรมของกิจการคือ

การเปล่ียนแปลงที่ 

20ซ.1  ก าหนดโดยผู้บริหารระดับสงูจากผลการเปล่ียนแปลงภายนอกหรือภายในกจิการ 

20ซ.2  มีนัยส าคัญต่อการด าเนินกจิการ และ 

20ซ.3  ปรากฎแจ้งชัดต่อบคุคลภายนอก 

ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงดังกล่าวควรเกดิข้ึนเฉพาะเมื่อกจิการเร่ิมหรือหยุดการด าเนินกิจกรรมที่มี

นัยส าคัญต่อการด าเนินงานหรือเปล่ียนขนาดของกิจกรรมใดกจิกรรมหน่ึงอย่างมีนัยส าคัญ เช่น 

เมื่อกจิการได้ซ้ือ จ าหน่าย หรือยกเลิกกลุ่มธุรกจิ 

20ฌ  การเปล่ียนแปลงในกิจกรรมของกิจการตามย่อหน้าที่  20ซ คาดว่าจะเกิดข้ึนน้อยคร้ังมาก  

การเปล่ียนแปลงที่จะกล่าวถึงต่อไปน้ีไม่ถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงกิจกรรมของกิจการตาม

วัตถุประสงค์ของการปฏิบตัิตามย่อหน้าที่ 20ช 

20ฌ.1  การเปล่ียนแปลงในโครงสร้างการจัดหาเงินทุนซ่ึงไม่กระทบกิจกรรมที่กิจการได้รับ

รายได้และเกดิค่าใช้จ่าย 

20ฌ.2  แผนการขายกลุ่มธุรกิจแม้ว่าสนิทรัพย์และหนี้ สนิเหล่าน้ันจะถูกจัดประเภทเป็นถือไว้

เพื่อขายและใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

ทีถื่อไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานทีย่กเลิก แผนการขายกลุ่มธุรกิจอาจเปล่ียนกจิกรรม

ของกจิการและท าให้ต้องประเมินใหม่ในอนาคต แต่ยังไม่กระทบต่อหนี้ สนิที่รับรู้ ในงบ

แสดงฐานะการเงิน 

20ญ  ถ้ากิจการไม่เข้าเง่ือนไขการยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผย

ข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน เป็นการชั่วคราวอันเนื่องจากผลการประเมินใหม่ (ดูย่อหน้าที่ 20ช.1) 

กิจการสามารถใช้การยกเว้นการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เป็นการช่ัวคราวต่อไปได้จนถึงวันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงานที่เร่ิมหลังจากการประเมินใหม่ดังกล่าว อย่างไรกต็าม กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับที่  9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 ส าหรับ 

รอบระยะเวลารายงานที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 หรือเมื่อมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สญัญาประกันภัย มีผลบังคับใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้ากิจการประเมิน

ตามย่อหน้าที่ 20ช.1 แล้วว่ากิจการไม่เข้าเงื่อนไขการยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เป็นการช่ัวคราว 

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 (ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน) กิจการยังคงสามารถยกเว้นการ

ถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 7  เป็นการชั่วคราวได้จนถงึวันที่ 31 ธนัวาคม 2564 

20ฎ  ผู้รับประกันภัยที่เคยเลือกใช้การยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ฉบับที่  9 เรื่ อง เคร่ืองมือทางการเงิน  และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  7  

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน เป็นการช่ัวคราว ในต้นปีของรอบระยะเวลา
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รายงานถัดไปอาจเลือกโดยเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7   

 

 ผูน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็นครั้งแรก 

 

20ฏ  ผู้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกตามนิยามที่ก าหนดในมาตรฐาน       

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใชเ้ป็น     

ครั้งแรก  อาจยกเว้นการถือปฏิ บัติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  9  

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผย

ข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน เป็นการชั่วคราวตามย่อหน้าที่ 20ก ได้เฉพาะกรณีที่กิจการเข้า

เง่ือนไขตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ 20ข ในการปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 20ข.2 ผู้น ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรกต้องใช้มูลค่าตามบัญชีที่จัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ณ วันที่ย่อหน้าดังกล่าวระบุไว้ 

20ฐ  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช ้

เป็นครัง้แรก ประกอบด้วยข้อก าหนดและข้อยกเว้นส าหรับผู้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาใช้เป็นคร้ังแรก ข้อก าหนดและข้อยกเว้นเหล่าน้ี (ตัวอย่างเช่น ย่อหน้าที่ ง16 ถึง ง17 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1) ไม่ได้มีผลบังคับเหนือกว่าข้อก าหนดตามย่อหน้าที่ 

20ก ถึง 20ด และ 39ข ถึง 39ญ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ตัวอย่างเช่น 

ข้อก าหนดและข้อยกเว้นในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 ไม่มีผลต่อข้อก าหนดให้

ผู้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกต้องเข้าเง่ือนไขที่ระบุตามย่อหน้าที่ 20ฏ   

เพื่อใช้การยกเว้นการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล

เคร่ืองมือทางการเงิน เป็นการชั่วคราว 

20ฑ  ผู้ น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรกที่ เปิดเผยข้อมูลตามที่ก าหนด            

ในย่อหน้าที่ 39ข ถึง 39ญ ต้องใช้ข้อก าหนดและข้อยกเว้นในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นคร้ังแรก   

 ที่เกี่ยวข้องเพื่อท าการประเมินตามข้อก าหนดส าหรับการเปิดเผยข้อมูล  

 

การยกเว้นการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุไว้ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  28  

เรือ่ง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ เป็นการชัว่คราว 

 

20ฒ  ย่อหน้าที่ 35 ถึง 36 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ

ร่วมค้า ก าหนดให้กิจการใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส าหรับการน าวิธีส่วนได้เสียมาปฏิบัติ 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับรอบระยะเวลารายงานที่ เร่ิมก่อนวันที่  1 มกราคม 2565 หรือก่อน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สญัญาประกนัภัย มีผลบังคับใช้ กจิการได้รับ



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 
 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 43/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562  16 

 

อนุญาตแต่ไม่ถูกก าหนดให้สามารถยังคงใช้นโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกบับริษัทร่วมหรือการ

ร่วมค้า ในเร่ืองต่อไปน้ี 

20ฒ.1 กิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือ    

ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล
เคร่ืองมือทางการเงิน แต่บริษัทร่วมหรือการร่วมค้ายกเว้นการถือปฏบัิติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  
เป็นการชั่วคราว หรือ 

20ฒ.2  กิจการยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 9 และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เป็นการชั่วคราว แต่บริษัทร่วมหรือการร่วม

ค้าถือปฏิ บัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  9 และมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7  

20ณ  เมื่อกจิการใช้วิธส่ีวนได้เสยีส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า 

20ณ.1  ถ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เรื่ อง เคร่ืองมือทางการเงิน และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  7 เรื่ อง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือ 

ทางการเงินเคยได้รับการปฏิบัติส าหรับงบการเงินที่น ามาจัดท าตามวิธส่ีวนได้เสยีส าหรับ

บริษัทร่วมหรือการร่วมค้านั้น (หลังการปรับปรุงโดยกิจการ) มาก่อน ก็ให้ปฏิบัติตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 

ต่อไป 

20ณ.2  ถ้างบการเงินที่น ามาจัดท าตามวิธีส่วนได้เสียส าหรับบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า      

(หลังการปรับปรุงโดยกิจการ) เคยยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน          

ทางการเงิน ฉบับที ่9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 เป็นการช่ัวคราว 

มาก่อน ก็อาจจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  9 และมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 มาถือปฏบิัติได้ในภายหลัง 

20ด  กิจการอาจถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 20ฒ และ 20ณ.2 แยกต่างหากส าหรับแต่ละบริษัทร่วมหรือ

การร่วมค้าได้ 

 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

 

21  ข้อความตามย่อหน้าที่ 22 ถึง 30 ให้น ามาถือปฏบัิติส าหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี

ของผู้รับประกนัภัย 

22 ผูร้บัประกนัภยัอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีส าหรบัสญัญาประกนัภัยไดก้็ต่อเมื่อ       

การเปลี่ยนแปลงนั้นท าให้งบการเงินเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ช ้

งบการเงินมากข้ึนและไม่ท าใหค้วามน่าเชื่อถือลดลง หรือท าใหค้วามน่าเชื่อถือมากข้ึนและ

ไม่ท าใหค้วามเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจลดลง ผูร้บัประกนัภยัตอ้งพิจารณา

ความเกีย่วขอ้งต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือไดต้ามเกณฑที์ก่ าหนดไวใ้น
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 8 เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ 

ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด  

23 เพื่อสนับสนุนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับสญัญาประกันภยั ผู้ รับประกนัภัยต้อง

แสดงให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงน้ันท าให้งบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ในมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด  

มากขึ้น แต่การเปล่ียนแปลงไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามเกณฑ์เหล่าน้ันทั้งหมด โดยเฉพาะประเดน็

ดังต่อไปน้ี 

23.1 อตัราดอกเบ้ียในตลาดปัจจุบัน (ย่อหน้าที่ 24) 

23.2 การถือปฏบัิติตามแนวปฏบัิติที่ใช้อยู่ต่อไป (ย่อหน้าที่ 25) 

23.3 ความระมัดระวัง (ย่อหน้าที ่26) 

23.4 ก าไรข้ันต้นจากการลงทุนที่จะได้รับในอนาคต (ย่อหน้าที่ 27 ถึง 29) และ 

23.5 การบัญชีเงา (ย่อหน้าที ่30) 

 

อตัราดอกเบี้ ยในตลาดปัจจุบนั 

 

24 ผู้รับประกันภัยได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้ถูกก าหนดให้ต้องเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเพ่ือที่จะ 

วัดมูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย2 ให้สะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ ยในตลาดปัจจุบัน และรับรู้          

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสนิเหล่าน้ันในก าไรหรือขาดทุน ในขณะเดียวกนั ผู้ รับประกันภยัอาจเริ่มน า

นโยบายการบัญชีที่ก าหนดให้ใช้การประมาณการโดยใช้ข้อมูลและข้อสมมติอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน

เพื่อวัดมูลค่าหน้ีสนิ ในย่อหน้าน้ีอนุญาตให้ผู้รับประกันภัยสามารถเลือกที่จะเปล่ียนแปลงนโยบาย

การบัญชีส าหรับหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยได้  โดยไม่ต้องใช้นโยบายการบัญชีดังกล่าว 

โดยสม ่ าเสมอกับหนี้ สินอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่ งเป็นการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบัญชีและข้อผิดพลาด หากผู้รับประกันภัยเลือกที่จะเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตาม 

ย่อหน้านี้  ผู้ รับประกันภยัต้องใช้อัตราดอกเบ้ียในตลาดปัจจุบัน (รวมทั้งใช้การประมาณการและ

ข้อสมมติอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน (ถ้ามี))อย่างสม ่าเสมอต่อไปในทุกงวดบัญชีในการวัดมูลค่าหน้ีสนิ

เหล่าน้ันทั้งหมดจนกว่าภาระหน้ีสนิน้ันจะหมดไป 

 

การถอืปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทีใ่ชอ้ยู่ต่อไป 

 

25 ผู้ รับประกันภัยอาจยังคงใช้แนวปฏบัิติเหล่านี้ ต่อไปได้ แต่การเร่ิมน าแนวปฏิบัติเหล่านี้ เข้ามาใช้

น้ันถือว่าไม่ปฏบิัติตามข้อก าหนดของย่อหน้าที่ 22 

25.1 การวัดมลูค่าหนี้สนิจากสญัญาประกันภัยโดยใช้หลักการไม่คิดลด 

                                                 
2
   ในย่อหน้านี้  หนี้สนิจากสญัญาประกนัภัย ได้รวมถงึต้นทุนในการได้มารอการตดับญัชีที่เกี่ยวข้อง และสนิทรัพย์ไม่มี

ตวัตนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะกล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 31 และ 32 
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25.2 การวัดมูลค่าสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนในอนาคต     

ด้วยมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับ

ค่าธรรมเนียมในปัจจุบันซ่ึงเรียกเกบ็โดยผู้ ให้บริการในตลาดรายอื่นๆ ซึ่งให้บริการ 

ที่คล้ายคลึงกัน ซ่ึงเป็นไปได้ว่ามูลค่ายุติธรรมเมื่อเร่ิมแรกของสทิธิตามสญัญาเหล่าน้ัน

จะเท่ากับต้นทุนในการเร่ิมต้นที่ จ่ายไป เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุน 

ในอนาคตและต้นทุนที่เกี่ยวข้องน้ันจะแตกต่างไปจากค่าธรรมเนียมและต้นทุนของ

ตลาดที่เปรียบเทยีบกันได้เป็นอย่างมาก 

25.3 การใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกนัส าหรับสญัญาประกนัภยั (รวมทั้งต้นทุนในการได้มา

รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง และสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)) ของบริษัทย่อย 

ยกเว้นตามที่อนุญาตโดยย่อหน้าที่ 24 หากนโยบายการบัญชีเหล่านั้นมีความแตกต่างกนั 

ผู้ รับประกันภัยอาจเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีได้หากการเปล่ียนแปลงนั้ น 

ไม่ท าให้นโยบายการบัญชีมีความหลากหลายมากกว่าเดิม และการเปล่ียนแปลงน้ัน

เป็นไปตามข้อก าหนดอื่นๆ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีด้วย 

 

ความระมดัระวงั  

 

26 ผู้รับประกันภัยไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับสญัญาประกันภัยเพื่อขจัด   

ความระมัดระวังที่มากเกินความจ าเป็น อย่างไรกต็ามหากผู้ รับประกันภัยได้วัดมูลค่าหน้ีสิน 

จากสัญญาประกันภัยด้วยความระมัดระวังที่ เพียงพออยู่แล้ว ผู้ รับประกันภัยไม่ควรเพ่ิม 

ความระมัดระวังขึ้นไปอกี 

 

ก าไรขั้นตน้จากการลงทุนทีจ่ะไดร้บัในอนาคต 

 

27 ผู้รับประกนัภัยไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับสญัญาประกนัภัยเพื่อขจัดก าไร

ข้ันต้นจากการลงทุนที่จะได้รับในอนาคต อย่างไรกต็ามมีข้อสมมติที่โต้แย้งว่างบการเงินของผู้ รับ

ประกันภัยอาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินและน่าเช่ือถือน้อยลง 

หากผู้รับประกันภัยน านโยบายการบัญชีที่สะท้อนก าไรข้ันต้นจากการลงทุนที่จะได้รับในอนาคต

เข้ามาใช้ในการวัดมูลค่าสญัญาประกนัภัย เว้นแต่ก าไรขั้นต้นเหล่านั้นกระทบต่อการช าระหน้ีสนิ

ตามสญัญาประกนัภัย ตัวอย่างของนโยบายการบัญชีที่สะท้อนถึงก าไรข้ันต้นเหล่านั้น ได้แก่ 

27.1 ใช้อัตราคิดลดที่สะท้อนถึงประมาณการผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของผู้ รับประกันภัย   

หรือ 

27.2 ประมาณการจ านวนผลตอบแทนจากสนิทรัพย์โดยใช้อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ 

และคิดลดจ านวนผลตอบแทนน้ันด้วยอัตราคิดลดอีกอัตราหน่ึง และน าผลที่ได้ไปรวม

ในการวัดมูลค่าของหนี้สนิ 

28 ผู้ รับประกันภัยอาจหักล้างข้อสมมติโต้แย้งในย่อหน้าที่  27 ได้ ถ้าองค์ประกอบอื่นๆ ของ         

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีท าให้งบการเงินเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของ 
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ผู้ใช้งบการเงินและมีความน่าเช่ือถือมากขึ้ น พอเพียงที่จะท าให้มีความส าคัญกว่าการลดลงของ      

ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและความน่าเช่ือถือหากผู้ รับประกันภัยรวมก าไรข้ันต้นจาก 

การลงทุนที่จะได้รับในอนาคตเข้าไปในการวัดมูลค่าหน้ีสิน ตัวอย่างเช่น สมมติ ว่านโยบาย 

การบัญ ชีส าหรับสัญญาประกันภัยที่ ใช้อยู่ในปัจจุ บันของผู้ รับประกันภัยบันทึกหนี้ สิน  

ณ วันเร่ิมต้นสญัญาด้วยข้อสมมติที่สะท้อนความระมัดระวังมากเกินความจ าเป็น และใช้อัตราคิดลด

ที่ก  าหนดโดยหน่วยงานก ากับดูแลโดยไม่อ้างอิงโดยตรงกับสภาวะตลาด และไม่ได้พิจารณาถึง

ผลกระทบจากสิทธิเลือกแฝงและการประกันผลประโยชน์ ผู้รับประกันภัยอาจท าให้งบการเงิน

เกี่ยวข้องต่อการตัดสนิใจมากข้ึนโดยไม่ท าให้ความน่าเช่ือถือลดลง โดยเปล่ียนไปใช้หลักการบัญชี 

ที่มุ่งเน้นการให้ข้อมูลในภาพรวมเพ่ือการตัดสนิใจลงทุนซ่ึงใช้กันอย่างกว้างขวางและเกี่ยวข้องกบั 

28.1 ประมาณการและสมมติฐานที่เป็นปัจจุบัน 

28.2 การปรับปรุงอย่างสมเหตุสมผล (แต่ไม่ได้ระมัดระวังมากเกินความจ าเป็น)  เพื่อให้

สะท้อนถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

28.3 การวัดมูลค่าซ่ึงสะท้อนทั้งมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าตามเวลาของสทิธิเลือกแฝงและ        

การประกนัผลประโยชน์ และ 

28.4 อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบัน แม้ว่าอัตราคิดลดนั้ นจะสะท้อนถึงผลตอบแทนโดย 

ประมาณจากสนิทรัพย์ของผู้รับประกนัภยั 

29 ในวิธีการวัดมูลค่าบางวิธีจะใช้อัตราคิดลดในการพิจารณามูลค่าปัจจุบันของก าไรขั้นต้น 

ในอนาคต จากน้ันก าไรขั้นต้นดังกล่าวจะถูกปันส่วนไปยังงวดเวลาต่างๆ โดยการใช้สตูรค านวณ  

ซ่ึงวิธีการดังกล่าวท าให้อัตราคิดลดมีผลกระทบโดยอ้อมต่อการวัดมูลค่าของหน้ีสิน กล่าวคือ 

การใช้อัตราคิดลดที่ ไม่เหมาะสมจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลกระทบเลยต่อ 

การวัดมูลค่าของหน้ีสนิเมื่อเร่ิมแรก อย่างไรกต็ามยังมีวิธีการวัดมูลค่าอื่นที่อัตราคิดลดจะเป็น

ตัวก าหนดมูลค่าของหน้ีสนิโดยตรง ในกรณีหลังน้ันการใช้อัตราคิดลดซึ่งคิดจากผลตอบแทน

ของสินทรัพย์จะเกิดผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญมากกว่า  จึ งไม่ น่ าเป็นไปได้อย่างย่ิง 

ที่ผู้รับประกนัภัยจะสามารถหักล้างข้อสมมติโต้แย้งในย่อหน้าที่ 27 ลงได้ 

 

การบญัชีเงา  

 

30 ในแบบจ าลองทางบัญชีบางแบบ ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้ นจริงจากสินทรัพย์ของผู้ รับ

ประกันภัยจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการวัดมูลค่าบางส่วนหรือทั้งหมดของ (1) หน้ีสินจาก

สญัญาประกันภัย (2) ต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง และ (3) สนิทรัพย์ไม่มี

ตัวตนที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 31 และ 32 ผู้ รับประกันภัยได้รับอนุญาต

แต่ไม่ได้ถูกก าหนดให้เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเพ่ือให้ผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้แล้ว      

แต่ยังไม่เกดิขึ้นจริงจากสนิทรัพย์ มีผลกระทบต่อการวัดมูลค่ารายการดังกล่าวไปในทางเดียวกนั

กับผลกระทบจากผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจริง กล่าวคือการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกบัหน้ีสนิ

จากสัญญาประกันภัย (หรือต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชี หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน)  
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ต้องถูกรับรู้ ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เฉพาะกรณีที่ผลก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจริง

ดังกล่าวถูกรับรู้ ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น วิธปีฏบัิติน้ีเรียกว่า “การบัญชีเงา” 

 

สญัญาประกนัภยัทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจหรือการโอนกลุ่มสญัญาประกนัภยั 

 

31 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกจิ ณ วันที่ซ้ือ ผู้ รับ

ประกันภัยต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยและ สินทรัพย์จากสัญญา

ประกนัภยัที่ได้รับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรกต็าม ผู้รับประกนัภยัได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้

ถูกก าหนดให้แสดงข้อมูลเพ่ิมเติมโดยแยกมูลค่ายุติธรรมของสญัญาประกันภัยที่ได้มาออกเป็น

สององค์ประกอบดังนี้  

31.1 หนี้ สินที่วัดมูลค่าตามนโยบายการบัญชีของผู้ รับประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยที่ออก  

และ 

31.2 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็นผลต่างระหว่าง (1) มูลค่ายุติธรรมของสทิธิและภาระผูกพัน

จากการประกนัภัยที่รับโอนมา และ (2) มูลค่าที่อธบิายในข้อ 31.1 โดยการวัดมูลค่า

ภายหลัง การรับรู้ สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนนี้ ต้องสอดคล้องกับการวัดมูลค่าของหนี้ สนิจาก

สญัญาประกนัภัยที่เกี่ยวข้อง 

32 ผู้รับประกันภัยที่เป็นผู้ ซื้ อกลุ่มสัญญาประกันภัยอาจแสดงข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่อธิบายไว้ใน 

ย่อหน้าที ่31 

33 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 31 และ 32 ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน     

การบัญชี  ฉบับที่  36 เรื่ อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  38  

เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน อย่างไรกต็าม มาตรฐานการบัญชีทั้งสองฉบับดังกล่าวถือปฏิบัติกับ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ได้แก่ รายช่ือของลูกค้าและความสมัพันธก์ับลูกค้าซ่ึงสะท้อนถึงความ

คาดหวังที่จะได้มาซึ่งสญัญาประกันภัยในอนาคต ซ่ึงสญัญาเหล่าน้ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของสทิธิ

และภาระผูกพันจากการประกันภัยซ่ึงมีอยู่ ณ วันที่เกิดการรวมธุรกิจหรือการโอนกลุ่มสญัญา

ประกนัภยั 

 

ลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชนต์ามดุลยพินจิ 

 

ลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชนต์ามดุลยพินจิในสญัญาประกนัภยั 

 

34 สญัญาประกนัภัยบางสญัญาประกอบด้วยส่วนที่เป็นการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ และ

ส่วนการประกนัผลประโยชน์ ทั้งนี้ผู้ออกสญัญาดังกล่าว 

34.1 อาจจะแต่ไม่จ าเป็นต้องรับรู้ ส่วนการประกันผลประโยชน์แยกต่างหากจากส่วนของ  

การร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ หากผู้ ออกสัญญาไม่รับรู้ รายการดังกล่าว 

แยกจากกัน ให้จัดประเภทสัญญาทั้งฉบับเป็นหน้ีสนิ หากผู้ออกสัญญาแยกรายการ

ดังกล่าวออกจากกนั ให้จัดประเภทส่วนการประกันผลประโยชน์เป็นหน้ีสนิ 
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34.2 ถ้าแยกส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจออกจากส่วนการประกัน

ผลประโยชน์  ผู้ ออกสัญญาต้องจัดประเภทส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์ตาม 

ดุลยพิ นิจเป็นหน้ีสินหรือแสดงเป็นรายการแยกออกมาภายใต้ส่วนของเจ้าของ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้ระบุวิธกีารในการพิจารณาว่าควรแสดง

ส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจนั้นเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจ้าของ

อย่างไร ผู้ออกสญัญาอาจแยกองค์ประกอบของส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์ตาม

ดุลยพินิจแบ่งเป็นส่วนที่เป็นหนี้ สินและส่วนที่เป็นส่วนของเจ้าของก็ได้ และต้องใช้

นโยบายการบัญชีในการแยกองค์ประกอบดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ ผู้ออกสญัญาต้อง 

ไม่จัดประเภทส่วนของการร่วมรับประโยชน์เป็นรายการที่ไม่ใช่ทั้งหน้ีสนิและส่วนของ

เจ้าของ 

34.3 อาจรับรู้ เบี้ ยประกนัภัยรับทั้งหมดเป็นรายได้โดยไม่แยกองค์ประกอบที่เป็นส่วนของ

เจ้าของ โดยที่การเปล่ียนแปลงในส่วนการประกนัผลประโยชน์และในส่วนของการร่วม

รับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจซ่ึงถูกจัดประเภทเป็นหนี้สนิต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

หากส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดของลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจถูกจัด

ประเภทไว้ในส่วนของเจ้าของ ผู้ ออกสัญญาต้องปันส่วนก าไรหรือขาดทุนให้กับ 

ส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจดังกล่าว (เช่นเดียวกับการปันส่วนก าไร

หรือขาดทุนให้กบัส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) ผู้ออกสญัญาต้องรับรู้ ส่วนของก าไรหรือ

ขาดทุนที่ปันส่วนให้กบัองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของของการร่วมรับผลประโยชน์

ตามดุลยพิ นิจเป็นการจัดสรรก าไรหรือขาดทุน  ไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้          

(ดูมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การน าเสนองบการเงิน) 

34.4 หากสญัญาน้ันมีอนุพันธ์ทางการเงินแฝงที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงิน ให้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบตัิกับอนุพันธ์ทางการเงินแฝงนั้น 

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

ผู้ออกสญัญาต้องใช้นโยบายการบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันต่อไปส าหรับสญัญาดังกล่าว 

เว้นแต่ผู้ออกสญัญาเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเหล่าน้ันตามย่อหน้าที่ 21 ถึง 30 

 

ลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชนต์ามดุลยพินจิในเครือ่งมือทางการเงิน 

 

35 ข้อก าหนดในย่อหน้าที่  34 ให้ถือปฏิบัติกับเครื่ องมือทางการเงินซึ่ งมีลักษณะการร่วมรับ

ผลประโยชน์ตามดุลยพินิจด้วย นอกจากน้ี 

35.1 หากผู้ออกสัญญาจัดประเภทลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจทั้งหมด

เป็นหนี้สนิ ผู้ออกสญัญาต้องน าวิธีการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสนิในย่อหน้าที่ 15 

ถึง 19 มาถือปฏบิัติกบัสญัญาทั้งฉบับ (กล่าวคือ ทั้งส่วนการประกันผลประโยชน์และ

ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ) ผู้ออกสญัญาไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการ
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วัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงิน  

มาถือปฏบัิติกบัส่วนการประกนัผลประโยชน์ 

35.2 หากผู้ออกสญัญาจัดประเภทส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดของลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์

ตามดุลยพินิจเป็นองค์ประกอบแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ หนี้ สนิที่รับรู้ ส าหรับ

สญัญาทั้งฉบับต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าหนี้ สนิจากส่วนการประกันผลประโยชน์หากได้มี

การวัดค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงิน  

ซ่ึงประกอบด้วยมูลค่าที่แท้จริงของสทิธิเลือกที่จะเวนคืนสัญญา แต่ไม่จ าเป็นต้อง

รวมมูลค่าตามเวลาหากย่อหน้าที่ 9 ยกเว้น การวัดค่าสิทธิเลือกน้ันด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ผู้ออกสัญญาไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยมูลค่าจากการน ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่  9 ดังกล่าวมาถือปฏิบัติกับส่วนการประกันประโยชน์  และ 

ไม่จ าเป็นต้องน าเสนอมูลค่าน้ันเป็นรายการแยกต่างหาก นอกจากน้ีในกรณีที่เห็นได้

อย่างชัดเจนว่าหน้ีสินส าหรับสัญญาทั้งฉบับสูงกว่า  ผู้ ออกสัญญาไม่จ าเป็นต้อง

ค านวณหามลูค่าของส่วนการประกันผลประโยชน์อกี 

35.3 ถึงแม้ว่าสญัญาเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน ผู้ออกสญัญาอาจรับรู้ เบี้ ยประกันภัย

ส าหรับสญัญาดังกล่าวเป็นรายได้ และรับรู้ การเพ่ิมขึ้ นในมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสิน

เป็นค่าใช้จ่ายต่อไปได้ 

35.4 ถึงแม้ว่าสญัญาเหล่านี้ เป็นเคร่ืองมือทางการเงิน ผู้ออกสญัญาที่น าย่อหน้าที่ 20.2 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  7 เรื่ อง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือ       

ทางการเงิน มาถือปฏิบัติกับสญัญาที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ 

ต้องเปิดเผยดอกเบี้ ยจ่ายทั้งหมดที่รับรู้ ในก าไรหรือขาดทุน แต่ไม่จ าเป็นต้องค านวณ

ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง 

35ก  การยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  9 เรื่ อง เคร่ืองมือ       

ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือ

ทางการเงิน เป็นการช่ัวคราวตามย่อหน้าที่ 20ก ย่อหน้าที่ 20ฏ และย่อหน้าที่ 20ฒ และการใช้

วิธปีรับผลกระทบรายการ (the overlay approach) ตามย่อหน้าที่ 35ข ให้สามารถน ามาปฏิบัติ

กับผู้ออกเคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจด้วยเหตุน้ี 

การอ้างอิ งค า ว่าผู้ รับประกันภัยทั้ งหมดในย่อหน้าที่  3.1 ถึ ง 3.2 ย่อหน้ าที่  20ก ถึ ง 20ด  

ย่อหน้าที่  35ข ถึง 35ฑ ย่อหน้าที่  39ข ถึง 39ฐ และย่อหน้าที่  46 ถึง 49 ให้หมายถึงผู้ ออก

เคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจด้วย 

 

การแสดงรายการ 
  

วิธีปรบัผลกระทบรายการ 

  

35ข  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

35ค  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 
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35ง  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

35จ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

35ฉ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

35ช  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

35ซ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

35ฌ   (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

35ญ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

35ฎ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

35ฏ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

35ฐ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

35ฑ  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 
 

การอธิบายจ านวนเงินทีร่บัรูใ้นงบการเงิน 

 

36 ผูร้บัประกนัภยัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพือ่ระบุและอธิบายถึงจ านวนเงินในงบการเงินที่เกิดจาก

สญัญาประกนัภยั 

37 เพื่อให้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 36 ผู้รับประกนัภยัต้องเปิดเผย 

37.1 นโยบายการบัญชีส าหรับสญัญาประกันภยั และสนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวข้อง 

37.2 สนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่รับรู้ ในงบการเงิน (และกระแสเงินสด หากผู้รับ

ประกันภัยน าเสนองบกระแสเงินสดโดยใช้วิธีทางตรง) ซึ่งเกิดจากสัญญาประกันภัย 

นอกจากน้ี หากผู้รับประกนัภยัเป็นผู้เอาประกนัภยัต่อ ผู้รับประกนัภยัต้องเปิดเผย 

37.2.1 ผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ ในก าไรหรือขาดทุนจากการซ้ือประกันภยัต่อ และ 

37.2.2 ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับงวด และมูลค่าตามบัญชีหลังหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม 

ณ วันต้นงวดและวันสิ้ นงวด หากผู้ เอาประกันภัยต่อบันทึกผลก าไรและ

ขาดทุนที่เกิดจากการซ้ือประกันภัยต่อเป็นรายการรอการตัดบัญชีและ 

ตัดจ าหน่ายรายการดังกล่าว 

37.3 วิธกีารที่ใช้ในการก าหนดข้อสมมติที่ส่งผลกระทบมากที่สดุต่อการวัดมูลค่าจ านวนเงิน

ของรายการที่รับรู้ ในย่อหน้าที่ 37.2 หากปฏบัิติได้ ผู้ รับประกันภยัต้องเปิดเผยจ านวนเงิน

ตามข้อสมมติที่ถูกใช้เหล่าน้ันด้วย 

37.4 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในสมมติฐานที่ใช้วัดมูลค่าสนิทรัพย์จากสญัญาประกันภัย

และหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกแสดงผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 

แต่ละรายการซ่ึงมผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 
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37.5 การกระทบยอดการเปล่ียนแปลงในหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย สินทรัพย์จาก 

การประกนัภัยต่อ และต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

 

ลกัษณะและขอบเขตของความเสีย่งทีเ่กิดจากสญัญาประกนัภยั 

 

38 ผูร้บัประกนัภยัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินประเมินลกัษณะและขอบเขตของ

ความเสีย่งทีเ่กิดจากสญัญาประกนัภยั 

39 เพื่อให้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 38 ผู้รับประกันภยัต้องเปิดเผย 

39.1 วัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญา

ประกนัภยั และวิธกีารที่จะใช้จัดการกบัความเสี่ยงเหล่านั้น 

39.2 (ย่อหน้านี้ ไม่ใช้) 

39.3 ข้อมูลเกี่ยวกบัความเสีย่งดา้นการรบัประกนัภยั (ทั้งก่อนและหลังการใช้การประกนัภัย

ต่อเพื่อลดความเสี่ยง) รวมทัง้ข้อมูลเกี่ยวกบั 

39.3.1 ความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้านการรับประกนัภยั (ดูย่อหน้าที่ 39ก) 

39.3.2 การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภยั รวมถึงวิธกีารที่ผู้บริหาร

ใช้เพ่ือพิจารณาการกระจุกตัวของความเสี่ยงดังกล่าว และการอธิบายถึง

ลักษณะร่วมที่ ระบุถึงการกระจุกตัวแต่ละประเภท (เช่น ประเภทของ

เหตุการณ์ที่รับประกนัภัย พ้ืนที่ทางภมิูศาสตร์ หรือสกุลเงิน) 

39.3.3 จ านวนค่าสนิไหมทดแทนที่เกดิข้ึนจริงเปรียบเทยีบกับจ านวนที่ประมาณการไว้ 

(กล่าวคือพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทน) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

พัฒนาการของค่าสนิไหมทดแทนต้องเปิดเผยย้อนหลังต้ังแต่รอบบัญชีที่ 

ค่าสินไหมทดแทนที่ มีสาระส าคัญล่าสุดเกิดข้ึนโดยที่ ค่าสินไหมทดแทน

ดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจ านวนเงินและจังหวะเวลาของ 

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนน้ัน แต่ไม่จ าเป็นต้องย้อนหลังไปเกินกว่าสิบปี 

ผู้ รับประกันภัยไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลพัฒนาการส าหรับค่าสินไหม

ทดแทนซึ่งความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจ านวนเงินและจังหวะเวลาของการจ่าย

ค่าสนิไหมทดแทนสามารถยุติได้ภายในหน่ึงปี 

39.4 ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยง 

ด้านตลาด ซ่ึงจะต้องถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 31 ถึง 42 ของมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่  7 เรื่ อง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน หากสัญญา

ประกันภัยน้ันอยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว 

อย่างไรกต็าม 

39.4.1 ผู้ รับประกันภัยไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์การครบก าหนด

ตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่  39.1 และ 39.2 ของมาตรฐานการรายงาน    

ทางการเงิน ฉบับที่  7 เรื่ อง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

หากผู้รับประกนัภัยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาโดยประมาณของกระแส
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เงินสดจ่ายสุทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการรับรู้ หน้ีสินจากสัญญาประกันภัยแทน 

ทั้งน้ีอาจท าในรูปแบบของการวิเคราะห์ด้วยการประมาณการจังหวะเวลาของ

จ านวนเงินที่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน 

39.4.2 หากผู้รับประกันภัยเลือกใช้วิธีการอื่นในการจัดการความอ่อนไหวต่อ 

สภาวะตลาด เช่น การวิเคราะห์มูลค่าแฝง ผู้ รับประกันภัยอาจจะใช้ 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวน้ันเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 40.1 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล

เคร่ืองมือทางการเงิน และผู้รับประกันภัยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่

ก าหนดโดยย่อหน้าที่ 41 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว

ด้วย 

39.5 ข้อมูลเกี่ยวกบัความเสี่ยงด้านตลาดซ่ึงเกิดจากอนุพันธ์ทางการเงินแฝงที่อยู่ในสญัญา

ประกันภัยหลัก หากผู้ รับประกันภัยไม่ได้ถูกก าหนดให้วัดมูลค่าและไม่ได้วัดมูลค่า

อนุพันธท์างการเงินแฝงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

39ก เพื่อให้ปฏบัิติเป็นไปตามย่อหน้าที่ 39.3.1 ผู้ รับประกนัภัยต้องเปิดเผยข้อมูลตาม 39ก.1 หรือ 39ก.2 

ข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปนี้  

39ก.1 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ซึ่งแสดงว่าก าไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของจะได้รับ

ผลกระทบอย่างไรหากมีการเปล่ียนแปลงที่อาจเป็นไปได้ในตัวแปรความเสี่ยง 

ที่เกี่ยวข้อง ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน วิธีการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท า 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว และการเปล่ียนแปลงใดๆ ในวิธีการและข้อสมมติที่ใช้จาก

งวดบัญชีก่อน อย่างไรกต็าม หากผู้ รับประกันภัยใช้วิธกีารอื่นเพ่ือจัดการความอ่อนไหว

ต่อสภาวะตลาด เช่น การวิเคราะห์มูลค่าแฝง ผู้ รับประกนัภัยอาจปฏบิัติให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนดน้ีโดยเปิดเผยเกี่ยวกบัวิธกีารวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่ใช้ และเปิดเผยข้อมูล

ตามที่ก าหนดโดยย่อหน้าที่  41 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  7     

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมอืทางการเงิน  

39ก.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความอ่อนไหว และข้อมูลเกี่ยวกับข้อก าหนดและเง่ือนไข

เหล่าน้ันของสัญญาประกันภัยที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อจ านวนเงิน  

จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของผู้รับประกนัภัย 

 

 การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบัการยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 

เรือ่ง การเปิดเผยขอ้มูลเครือ่งมือทางการเงิน เป็นการชัว่คราว 

 

39ข  ผูร้บัประกนัภยัที่เลือกใช้การยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7  
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เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมือทางการเงิน เป็นการชัว่คราว ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพือ่ให้

ผูใ้ชง้บการเงิน 

39ข.1  เข้าใจว่าผูร้ ับประกนัภัยเข้าเงื่อนไขการยกเวน้การถือปฏิบัติเป็นการชัว่คราว

อย่างไร และ 

39ข.2 เปรียบเทียบผูร้บัประกนัภยัที่ยกเวน้การถือปฏิบติัเป็นการชัว่คราวกบักิจการที่ถือ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที ่7  

39ค  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 39ข.1 ผู้ รับประกันภัยต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงว่ากิจการใช้  

การยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  9 เรื่ อง เคร่ืองมือ       

ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือ

ทางการเงิน และวิธกีารที่ผู้รับประกนัภัยได้ข้อสรุป ณ วันที่ระบุในย่อหน้าที่ 20ข.2 ว่ากิจการเข้า

เง่ือนไขการยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 ซึ่งประกอบด้วย 

39ค.1 ถ้ามูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิของกิจการที่เกิดจากสญัญาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี  (ได้แก่หนี้ สินตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่  20จ.1  

น้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 90 ของมูลค่าตามบัญชีรวมของหน้ีสนิทั้งหมดของกิจการ 

ให้เปิดเผยลักษณะและมูลค่าตามบญัชีของหนี้สนิที่เกี่ยวกบัการประกันภัยแต่ไม่ได้เกิด

จากสญัญาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี (ได้แก่หน้ีสนิ

ตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 20จ.2 และ 20จ.3) 

39ค.2  ถ้าร้อยละของมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของหนี้ สนิของกจิการที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย

เมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีรวมของหน้ีสินทั้งหมดของกิจการน้อยกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ 90 แต่มากกว่าร้อยละ 80 ให้เปิดเผยวิธีที่ผู้รับประกันภัยพิจารณาว่ากิจการ

ไม่ได้ประกอบกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญ รวมถึงข้อมูล 

ที่กจิการใช้ในการพิจารณา และ 

39ค.3  ถ้าผู้ รับประกันภัยเข้าเง่ือนไขการยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน      

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เป็นการชั่วคราว

อนัเป็นผลมาจากการประเมินใหม่ตามย่อหน้าที่ 20ช.2 

39ค.3.1  เหตุผลที่ประเมินใหม่ 

39ค.3.2  วันที่ที่การเปล่ียนแปลงที่เกี่ยวข้องในกจิกรรมน้ันเกดิขึ้น และ 

39ค.3.3  ค าอธิบายอย่างละเอียดถึงการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมของกิจการและ 

ค าบรรยายเชิงคุณภาพถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนั้ นต่อ 

งบการเงินของผู้รับประกนัภยั 

 39ง  ถ้าการปฏิบัติตามย่อหน้าที่  20ช.1 แล้วกิจการสรุปว่ากิจกรรมของกิจการไม่ใช่กิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับการประกันภัยเป็นหลัก ให้กิจการเปิดเผยข้อมูลต่อไปน้ีในแต่ละรอบระยะเวลา

รายงานก่อนที่ กิ จการจะเร่ิมปฏิ บั ติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  9             
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เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล

เคร่ืองมือทางการเงิน  

39ง.1 ข้อเทจ็จริงที่ว่ากจิการไม่เข้าเง่ือนไขการยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที ่9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 เป็นการช่ัวคราว 

39ง.2  วันที่ที่การเปล่ียนแปลงที่เกี่ยวข้องในกจิกรรมน้ันเกดิขึ้น และ 

39ง.3    ค าอธิบายอย่างละเอียดถึงการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมของกิจการและค าบรรยาย 

เชิงคุณภาพถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงน้ันต่องบการเงินของกจิการ 

39จ  เพื่ อปฏิบัติให้เป็นไปตามย่อหน้าที่  39ข.2 ผู้ รับประกันภัยต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม ณ        

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจ านวนการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมระหว่างงวดส าหรับ

กลุ่มของสนิทรัพย์ทางการเงินสองกลุ่มต่อไปนี้  โดยแสดงแยกจากกัน 

39จ.1  สนิทรัพย์ทางการเงินที่ข้อก าหนดตามสญัญา ซ่ึงท าให้เกดิกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่าย

เพียงเงินต้นและดอกเบี้ ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก าหนดไว้ (กล่าวคือ

สินทรัพย์ทางการเงินที่ เข้าเง่ือนไขตามย่อหน้าที่  4.1.2.2 และ 4.1.2ก.2 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงิน) โดยไม่รวม

สนิทรัพย์ทางการเงินใดๆ ที่ เข้านิยามการถือไว้เพ่ือค้าตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 หรือที่กจิการบริหารและประเมินผลงานด้วยการประเมินมูลค่า

ยุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ ข4.1.6 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9) 

39จ.2  สนิทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดนอกเหนือจากที่ระบุในย่อหน้าที่ 39จ.1 นั้นคือสนิทรัพย์

ทางการเงินใดๆ ที่ 

39จ.2.1  ข้อก าหนดตามสญัญา ซึ่งไม่ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียง

เงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก าหนดไว้ 

39จ.2.2  เข้านิยามการถือไว้เพ่ือค้าในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  

หรือ 

39จ.2.3  กจิการบริหารและประเมินผลงานด้วยการประเมินมูลค่ายุติธรรม 

39ฉ  เมื่อเปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้าที่ 39จ ผู้รับประกนัภยั 

39ฉ.1  อาจน ามูลค่าตามบัญชีของสนิทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าตามแนวปฏบิัติทางการบัญชี 

เร่ือง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับธุรกิจประกันภัย มาเป็น

ค่าประมาณอย่างสมเหตุสมผลของมูลค่ายุติธรรมถ้าผู้รับประกันภัยไม่ถูกก าหนดให้

เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้าที่  29.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน (เช่น ลูกหน้ีการค้าระยะสั้น) และ 

39ฉ.2  ต้องพิจารณาระดับของความละเอียดที่จ าเป็นให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจลักษณะของ

สนิทรัพย์ทางการเงินได้ 

39ช  (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง)  

39ซ  เพื่อปฏบิัติให้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 39ข.2 ผู้รับประกนัภัยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัแหล่งข้อมูล

เผยแพร่สาธารณะที่ ผู้ ใช้งบการเงินสามารถหาข้อมูลที่จัดท าตามมาตรฐานการรายงาน            
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ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงิน เกี่ยวกับกิจการที่อยู่ภายใต้กลุ่มกิจการที่

รายงานข้อมูล ซ่ึงข้อมูลน้ันไม่ได้ถูกน าเสนอในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการส าหรับรอบ

ระยะเวลาที่รายงานข้อมูล ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่จัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 9 อาจจะสามารถหาได้จากงบการเงินแยกต่างหากที่เผยแพร่สาธารณะ หรืองบการเงิน

เฉพาะกิจการที่อยู่ภายใต้กลุ่มกิจการ ที่ได้จัดท าโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที่ 9  

39ฌ  ถ้ากิจการเลือกใช้ข้อยกเว้นการถือปฏิบัติตามข้อก าหนดในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่  28  

เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ในเร่ืองที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่  20ฒ ให้กิจการ

เปิดเผยข้อเทจ็จริงน้ัน 

39ญ  ถ้ากิจการใช้การยกเว้นการถือปฏิ บัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  9           

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล

เคร่ืองมือทางการเงิน เป็นการชั่วคราว เมื่อกจิการใช้วิธีส่วนได้เสยีส าหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม

หรือการร่วมค้า (ดูตัวอย่างในย่อหน้าที่ 20ฒ.1) กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ เพ่ิมเติมจาก

ข้อก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัส่วนได้

เสียในกิจการอื่น  

39ญ.1  ข้อมูลตามที่กล่าวถงึในย่อหน้าที่ 39ข ถึง 39ซ ส าหรับแต่ละบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

ที่มีสาระส าคัญต่อกิจการ จ านวนที่เปิดเผยต้องเป็นจ านวนที่รวมอยู่ในงบการเงินของ

บริษัทร่วมหรือการร่วมค้าภายหลังการปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงรายการปรับปรุงที่

กิจการได้จัดท าขึ้ นตามวิธีส่วนได้เสยี (ดูย่อหน้าที่ ข14.1 ของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 12) แทนการเปิดเผยเฉพาะส่วนแบ่งของกิจการส าหรับจ านวน

ดังกล่าว 

39ญ.2  ข้อมูลเชิงปริมาณตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 39ข ถึง 39ซ โดยรวมแต่ละบริษัทร่วมหรือ

การร่วมค้าที่ไม่มีสาระส าคัญเข้าด้วยกัน โดยจ านวนรวมดังกล่าว 

39ญ.2.1  ต้องเปิดเผยตามส่วนแบ่งของกจิการในจ านวนเหล่านั้น และ 

39ญ.2.2  ต้องเปิดเผยจ านวนรวมส าหรับบริษัทร่วมแยกต่างหากจากการเปิดเผย

จ านวนรวมส าหรับการร่วมค้า 

 

การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัวิธีปรบัผลกระทบรายการ  

 

39ฎ  (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

39ฏ  (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

39ฐ  (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 
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วนัถอืปฏิบติัและการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 
 

40 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงในย่อหน้าที่  41 ถึง 45 ให้ถือปฏิบัติ          

เมื่อกจิการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถอืปฏบิัติเป็นคร้ังแรก  

41 กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ น้ีกับงบการเงินส าหรับ            

รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้

น าไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ส าหรับงวดก่อนวันที่มผีลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

41ก – 41ข  (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

41ค – 41ง  (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่ใช้) 

41จ (ย่อหน้าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

41ฉ (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

41ช มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากับลูกคา้ ท าให้เกิด 

การปรับปรุงย่อหน้าที่ 4.1 4.3 ข7 ข18.8 และ ข21 กิจการต้องถือปฏบิัติตามการปรับปรุงดังกล่าว

เมื่อกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญา 

ที่ท  ากบัลูกค้า  

41ซ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงิน ท าให้เกิดการปรับปรุง 

ย่อหน้าที่ 3 4 7 8 12 34 35 45 ภาคผนวก ก และย่อหน้าที่ ข18 ถึง ข20 และตัดย่อหน้าที่ 41ค 

41ง และ 41ฉ กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกิจการถือปฏบัิติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงิน  

41ฌ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า ท าให้เกดิการปรับปรุงย่อหน้าที่ 4 

กิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวเมื่อกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

 

42 กจิการไม่จ าเป็นต้องน าข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีมาถือปฏบัิติกับข้อมูลเปรียบเทยีบซ่ึงเกี่ยวข้องกบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ที่เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่ก าหนดโดยย่อหน้าที่ 37.1 และ 37.2 

เกี่ยวกับนโยบายการบัญชี และสนิทรัพย์ หน้ีสนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่รับรู้ ในงบการเงิน (และ

กระแสเงินสด หากใช้วิธทีางตรง) 

43 หากในทางปฏิบัติกิจการไม่สามารถที่จะน าข้อก าหนดเฉพาะเร่ืองของย่อหน้าที่ 10 ถึง 35 มาถือ

ปฏิบัติกบัข้อมูลเปรียบเทยีบซ่ึงเกี่ยวข้องกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมก่อนวันที่   

1 มกราคม 2562 กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว ซึ่ งในทางปฏิบัติบางครั้งการน า         

การทดสอบความเพียงพอของหน้ีสนิ (ย่อหน้าที่ 15 ถึง 19) มาถือปฏบิัติกบัข้อมูลเปรียบเทยีบ

ดังกล่าวบางคร้ังอาจไม่สามารถท าได้ แต่ส าหรับการน าข้อก าหนดอื่นๆ ของย่อหน้าที่ 10 ถึง 35   
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มาถือปฏบัิติกบัข้อมูลเปรียบเทียบดังกล่าวไม่น่าเป็นไปได้อย่างย่ิงที่กิจการจะไม่สามารถท าได้

ในทางปฏบิัติ ซึ่งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบญัชีและข้อผดิพลาด ได้ให้ค านยิาม “การไม่สามารถท าได้ในทางปฏบัิติ” ไว้แล้ว 

44 ในการน าย่อหน้าที่ 39.3.3 มาถือปฏิบัติ กิจการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ

ของค่าสินไหมทดแทนที่ เกิดข้ึนเกินกว่าห้าปีก่อนวันสิ้ นปีบัญชีแรกที่กิจการน ามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ  นอกจากน้ี เมื่ อกิจการน ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก หากในทางปฏิบัติกิจการไม่สามารถที่จะจัดเตรียม

ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดข้ึนก่อนวันเร่ิมต้นของงวดบัญชีแรกสุด     

ซ่ึงกิจการน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบอย่างเต็มรูปแบบที่ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน        

ทางการเงินฉบับนี้  กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

 

การก าหนดประเภทของสินทรพัยท์างการเงินใหม่ 

 

45 โดยไม่ต้องค านึงถึงข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 4.4.1 ของมาตรฐานการรายงานทงการเงิน ฉบับที่ 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน เมื่อผู้รับประกันภยัเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับหน้ีสนิจาก

สญัญาประกนัภัย ผู้ รับประกันภัยได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้ถูกก าหนดให้จัดประเภทบางส่วนหรือ

ทั้งหมดของสนิทรัพย์ทางการเงินใหม่เพ่ือให้สนิทรัพย์เหล่านั้นวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตให้จัดประเภทใหม่ได้หากผู้ รับ

ประกนัภัยเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเม่ือน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือ

ปฏิบัติเป็นคร้ังแรกและเม่ือเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีในเวลาต่อมา ตามที่อนุญาตโดยย่อ

หน้าที่ 22 การจัดประเภทใหม่นี้ ถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและให้ปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ข้อผดิพลาด 

 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมือทางการเงิน  

ถอืปฏิบติัร่วมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่4 เรือ่ง สญัญาประกนัภยั  

 

การยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ

ทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล

เครือ่งมือทางการเงิน เป็นการชัว่คราว 

 

46  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่  9 เรื่ อง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่  7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน ถือปฏิบัติ

ร่วมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย โดยปรับปรุงย่อ

หน้าที่ 3 และ 5 และเพิ่มย่อหน้าที่ 20ก ถึง 20ด 35ก และ 39ข ถึง 39ญ และหัวข้อเร่ืองหลัง
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ย่อหน้าที่ 20 20ฎ 20ฑ และ 39ก ให้กจิการถือปฏิบัติตามการปรับปรุงเหล่านั้นซ่ึงอนุญาตให้

ผู้รับประกันภัยที่เข้าเง่ือนไขตามที่ระบุไว้ใช้การยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เป็นการช่ัวคราวส าหรับ

รอบระยะเวลารายงานที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี้ อนุญาตให้ถือปฏบิัติก่อน

วันที่มีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 

2562 เป็นต้นไปเท่านั้น หากกิจการเลือกถือปฏิบัติตามการยกเว้นการถือปฏบัิติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เป็นการช่ัวคราว

ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

หากกิจการเลือกถือปฏิบัติตามการยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เป็นการชั่วคราว มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มี

ผลบังคับใช้กับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 

เป็นต้นไป กิจการต้องถือปฏิบัติพร้อมกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการ

เคร่ืองมือทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกัน

ความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และการตีความมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที่ 19 เรื่อง การช าระหน้ีสนิทางการเงินด้วยตราสารทุน  

47  กิจการที่เปิดเผยข้อมูลตามที่ก าหนดโดยย่อหน้าที่ 39ข ถึง 39ญ ต้องใช้การปฏิบัติในช่วง

เปล่ียนแปลงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 เรื่ อง เคร่ืองมือทางการเงิน 

ที่เกี่ยวข้องในการประเมินส าหรับการเปิดเผยข้อมูล วันที่เร่ิมต้นใช้มาตรฐานคร้ังแรกส าหรับ

วัตถุประสงค์ดังกล่าวน้ันต้องเป็นเสมือนวันที่เร่ิมรอบระยะเวลารายงานแรกที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2563 

 

 วิธีปรบัผลกระทบรายการ  

 

48  (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

49  (ย่อหน้านี้ ไม่เกี่ยวข้อง) 

  



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 
 

ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 43/2562 ลงวันที่ 13 สงิหาคม 2562  32 

 

ภาคผนวก ก 
 

ค านยิาม  
 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ผูเ้อาประกนัภยัต่อ  

 

หมายถึง ผูเ้อาประกนัภยัภายใต้สญัญาประกนัภยัต่อ 

องคป์ระกอบทีเ่ป็น 

การฝากเงิน 

 

หมายถึง องค์ประกอบตามสัญญาซึ่ งไม่ถือเป็นอนุพันธ์ภายใต้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน และหากองค์ประกอบตามสัญญาน้ันเป็น

เคร่ืองมือทางการเงินแยกต่างหากจะอยู่ภายใต้ขอบเขต

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว 

 

สญัญาประกนัภยัโดยตรง หมายถึง สญัญาประกนัภยัซ่ึงไม่ใช่สญัญาประกนัภยัต่อ 

 

ลกัษณะการร่วมรบั

ผลประโยชนต์ามดุลยพินจิ  

 

หมายถึง สิทธิตามสัญญาที่จะได้รับผลประโยชน์เป็นจ านวนเงิน

เพิ่มเติมจากผลประโยชนที์ไ่ดร้บัการประกนั ซึ่ง 

1) มักเป็นผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของสญัญา 

2) จ านวนเงินหรือจั งหวะเวลาที่ จะได้ รับผลประโยชน์ 

เพิ่มน้ันจะขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้ออกสญัญา และ 

3) ผลประโยชน์ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับ 

3.1) ผลการด าเนินงานของกลุ่มของสัญญาที่ระบุไว้ 

หรือชนิดของสญัญาที่ระบุไว้ 

3.2) ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ เกิด ข้ึนแล้ว

และ/ห รือที่ ยั งไม่ เกิด ข้ึนจากก ลุ่ม ขอ ง

สนิทรัพย์ที่ระบไุว้ซ่ึงถือโดยผู้ออก หรือ 

3.3) ก าไรหรือขาดทุนของบริษัท กองทุน หรือ

กจิการอื่นที่ออกสญัญานี้  

 

มูลค่ายุติธรรม 

 

หมายถึง ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอน

หนี้สนิในรายการที่เกดิขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด 

ณ วันที่ วัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม) 

 

สญัญาค ้ าประกนัทางการเงิน 

 

หมายถึง สญัญาที่ก  าหนดให้ผู้ออกสญัญาจ่ายจ านวนเงินที่ระบุไว้เพ่ือ

ใช้คืนผู้ถือสญัญาส าหรับความสญูเสยีที่เกิดข้ึนเพราะลูกหน้ี
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ที่ ระบุไว้ไม่สามารถที่ จะจ่ายช าระเม่ือถึงก าหนดตาม

ข้อก าหนดเดิม หรือข้อก าหนดที่แก้ไขใหม่ของตราสารหน้ี 

 

ความเสีย่งทางการเงิน 

 

 

 

 

 

หมายถึง ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงที่ เป็นไปได้ในอนาคต 

ในอัตราดอกเบ้ียที่ระบุไว้ ราคาของเคร่ืองมือทางการเงิน

ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์  อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ดัชนีของราคาหรืออัตราต่างๆ การจัดอันดับ    

ความน่าเชื่อถือหรือดัชนีความน่าเชื่อถือ หรือตัวแปรอื่นๆ 

เช่น ตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงินโดยที่ตัวแปรน้ัน

ไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะกบัคู่สญัญา 

 

ผลประโยชนที์ไ่ดร้บั 

การประกนั 

 

หมายถึง การจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ให้กับผูเ้อาประกนัภยั

หรือผู้ลงทุนเฉพาะรายซ่ึงมีสทิธิอนัปราศจากเง่ือนไขโดยที่

สิทธิน้ันไม่ได้ขึ้ นอยู่กับดุลยพิ นิจตามสัญญาของผู้ออก

สญัญา 

 

ส่วนการประกนัผลประโยชน ์

 

หมายถึง ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายผลประโยชนที์่ไดร้บัการประกนั 

ซ่ึงอยู่ในสญัญาที่มีลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชนต์าม

ดุลยพนิจิ 

 

สินทรพัยจ์ากการรบั

ประกนัภยั 

 

หมายถึง สิทธิตามสัญญาสุทธิ  (net contractual rights) ของผู ้ร ับ

ประกนัภยั ภายใต้สญัญาประกนัภยั 

 

สญัญาประกนัภยั 

 

หมายถึง สญัญาซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหน่ึง (ผูร้บัประกนัภัย) รับความ

เสี่ยงดา้นการรบัประกนัภยัที่มีนัยส าคัญจากคู่สัญญาอีก

ฝ่ายหน่ึง (ผูเ้อาประกนัภยั) โดยตกลงจะชดเชยค่าสนิไหม

ทดแทนให้แก่ผู้ เอาประกันภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอัน

ไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณที์่เอาประกนัภยั) เกดิผล

กระทบในทางลบต่อผู้ เอาประกันภัย (ดูภาคผนวก ข 

ส าหรับแนวทางการใช้นิยามน้ี) 

 

หนี้ สินจากสญัญาประกนัภยั 

 

หมายถึง ภาระผูกพันตามสัญญาสุทธิ  (net contractual obligations) 

ของผูร้บัประกนัภยัภายใต้สญัญาประกนัภยั 

 

 

ความเสีย่งดา้นการรบั

ประกนัภยั 

 

หมายถึง ความเสี่ยงอื่ นนอกเหนือจากความเสี่ยงทางการเงิน  

ซ่ึงโอนจากผู้ถือสญัญาไปยงัผู้ออกสญัญา 
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เหตุการณที์เ่อาประกนัภยั 

 

หมายถึง เหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนซึ่งคุ้มครองโดยสญัญา

ประกนัภยัและก่อให้เกิดความเสีย่งดา้นการรบัประกนัภยั 

 

ผูร้บัประกนัภยั 

 

หมายถึง คู่สัญญาซึ่งมีภาระผูกพันภายใต้สัญญาประกันภัยที่จะ

ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู ้เอาประกันภัยหาก

เหตุการณที์เ่อาประกนัภยัเกดิขึ้น 

 

การทดสอบความเพยีงพอ 

ของหนี้ สิน  

หมายถึง 

 

 

 

 

 

การประเมินว่ามูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินจากสัญญา

ประกนัภยัจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มข้ึน (หรือมูลค่าตามบัญชีของ

ต้นทุนการได้มารอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องหรือสนิทรัพย์ไม่

มีตัวตนที่เกี่ยวข้องจ าเป็นที่จะต้องลดลง) หรือไม่ ข้ึนอยู่

กบัการพิจารณาถึงกระแสเงินสดในอนาคต 

 

ผูเ้อาประกนัภยั 

 

หมายถึง คู่สญัญาฝ่ายซ่ึงมีสิทธิที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนภายใต้

สญัญาประกนัภยัหากเหตุการณที์เ่อาประกนัภยัเกิดขึ้น 

 

สินทรพัยจ์ากสญัญา 

ประกนัภยัต่อ  

หมายถึง สิทธิตามสัญญาสุทธิ (net contractual rights) ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ ภายใต้สญัญาประกนัภยัต่อ 

 

สญัญาประกนัภยัต่อ 

 

หมายถึง สัญญาประกันภัย ซ่ึงออกโดยผู้ รับประกันภัยรายหน่ึง 

(ผูร้บัประกนัภยัต่อ) เพ่ือจะใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่ผู้รับ

ประกันภัยอีกรายหน่ึง (ผูเ้อาประกนัภยัต่อ) ส าหรับความ

สูญ เสียจากหน่ึงสัญญาหรือมากกว่าที่ ออกโดยผู้ เอา

ประกนัภัยต่อ 

 

ผูร้บัประกนัภยัต่อ 

 

หมายถึง คู่สญัญาซึ่งมีภาระผูกพันภายใต้สญัญาประกนัภยัต่อที่จะ

ชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภัยต่อหาก

เหตุการณที์เ่อาประกนัภยัเกดิขึ้น 

 

แยกองคป์ระกอบ 

 

หมายถึง พิจารณาองค์ประกอบของสญัญาเสมือนว่าแต่ละองค์ประกอบ

น้ันเป็นสญัญาแยกต่างหากจากกนั 
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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 ตัวอย่างของสญัญาประกนัภยั (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 (หรือความเสี่ยง) คือ ปัจจัยส าคัญของสัญญาประกันภัย ดังน้ันต้องม ี

ความไม่แน่นอนในเร่ืองต่อไปนี้อย่างน้อยหน่ึงเรื่องในขณะเริ่มต้นสญัญาประกนัภยั 

ข2.1 เหตกุารณที์ร่บัประกนัภยัจะเกดิขึ้นหรือไม่ 

ข2.2 เหตุการณ์ที่รับประกนัภัยจะเกดิข้ึนเมื่อไร หรือ 

ข2.3 ผู้รับประกนัภยัจ าเป็นจะต้องจ่ายเท่าไร หากเหตุการณ์ที่รับประกันภยัเกดิข้ึน 

ข3 ในบางสัญญาประกันภัย เหตุการณ์ที่ รับประกันภัยคือความเสยีหายที่พบในระหว่างระยะเวลา 

ความคุ้มครองตามสญัญา ถงึแม้ว่าความเสยีหายอาจมาจากเหตุการณ์ที่เกดิข้ึนก่อนการเร่ิมต้นของ

สญัญาประกันภัย ในบางสญัญาประกันภัย เหตุการณ์ที่รับประกันภัยคือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนใน

ระหว่างระยะเวลาของสญัญา ถงึแม้ว่าความเสยีหายจะถูกพบหลังจากระยะเวลาของสญัญาสิ้นสดุลง 

ข4 บางสญัญาประกันภัยคุ้ มครองเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแล้วแต่ผลกระทบทางการเงินของเหตุการณ์น้ัน

ยังคงไม่แน่นอน ตัวอย่างคือสญัญาประกนัภัยต่อที่คุ้มครองผู้ รับประกันภัยตรงจากผลกระทบในทางลบ

ของพัฒนาการของค่าสนิไหมทดแทนที่ได้รายงานแล้วโดยผู้เอาประกันภยั ในสญัญาประกันภัยเช่น

ว่าน้ัน เหตุการณ์ที่รับประกันภัยคือการทราบจ านวนสดุท้ายของค่าสนิไหมทดแทนเหล่าน้ัน 

 

การจ่ายชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นสิง่ของ (Payments in kind) 

 

ข5 บางสญัญาประกันภัยก าหนดหรืออนุญาตให้ชดเชยค่าสนิไหมทดแทนเป็นสิ่งของ ตัวอย่างเช่น      

เมื่อผู้รับประกันภัยน าสิ่งของประเภทเดียวกันทดแทนสิ่งของที่ถูกขโมยโดยตรง แทนที่จะจ่าย

เป็นเงินให้แก่ผู้ เอาประกันภัย อีกตัวอย่างหน่ึงคือ การที่ ผู้รับประกันภัยใช้โรงพยาบาลและ              

ทมีรักษาพยาบาลของตนเองเพ่ือให้บริการการรักษาพยาบาลที่คุ้มครองโดยสญัญาประกันภยั 
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ข6 สญัญาบริการบางสัญญาที่ก าหนดอัตราค่าบริการคงที่โดยระดับของการให้บริการข้ึนอยู่กับ

เหตุการณ์อันไม่แน่นอนนั้นถือว่าเข้านิยามของสัญญาประกันภัยในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับนี้  แต่ส าหรับในบางประเทศจะไม่ได้ถูกก ากับดูแลเสมือนเป็นสญัญาประกันภยั 

ตัวอย่างหนึ่ งคือสัญญาบ ารุงรักษาซ่ึงผู้ให้บริการตกลงจะซ่อมแซมอุปกรณ์ตามที่ ระบุไว้ 

หากไม่สามารถท างานได้ตามปกติ จ านวนค่าบริการคงที่น้ันคิดจากประมาณการจ านวนคร้ังที่

อุปกรณ์ไม่สามารถท างานได้ แต่ไม่สามารถทราบได้อย่างแน่นอนว่าอุปกรณ์น้ันจะเสียหรือไม่ 

การที่อุปกรณ์ไม่สามารถท างานได้ตามปกติมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ เป็นเจ้าของอุปกรณ์และ

ท าให้เจ้าของได้รับการชดเชยตามสัญญา (มักชดเชยด้วยสิ่งของ แทนที่จะจ่ายเป็นเงินสด) 

อีกตัวอย่างคือสัญญาส าหรับการให้บริการกรณี รถเสีย  ซ่ึงผู้ให้บริการตกลงที่ จะจัดหา 

ความช่วยเหลือเมื่อรถเสียข้างทาง หรือลากจูงรถไปอู่ที่ใกล้เคียงโดยคิดค่าบริการคงที่รายปี 

สัญญาหลังน้ีถือว่าเข้านิยามของสัญญาประกันภัยเช่นกันถึงแม้ว่าผู้ ให้บริการไม่ได้ตกลงท า 

การซ่อมแซมหรือหาช้ินส่วนอะไหล่มาเปล่ียนแทนให้กต็าม 

ข7 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง สญัญาประกันภัย มาถือปฏิบัติกับสัญญาตาม 

ย่อหน้าที่ ข6 นั้น ได้มีการพิจารณาแล้วว่าไม่ได้เพ่ิมภาระในทางปฏิบัติมากไปกว่าการน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นมาใช้หากก าหนดให้สัญญาเช่นว่านั้นอยู่นอกเหนือ

ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  

ข7.1 การไม่สามารถท างานได้ตามปกติและการเสียหายของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ที่  

เกดิขึ้นแล้ว ส่วนใหญ่ไม่ได้ก่อให้เกดิภาระหน้ีสนิที่มีนัยส าคัญ 

ข7.2 หากถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รายได้จาก

สญัญาที่ท  ากบัลูกค้า ผู้ให้บริการจะรับรู้รายได้เมื่อ (หรือขณะที่) กจิการส่งมอบบริการ

ให้ลูกค้า (และขึ้ นอยู่กับเงื่ อนไขอื่ นๆ  ที่ ก  าหนดด้วย) มาตรฐานการรายงาน          

ทางการเงินฉบับนี้ยอมรับการใช้วิธกีารเช่นน้ันโดยอนุญาตให้ผู้ให้บริการ (ก) ยังคงใช้

นโยบายการบัญชีที่ใช้อยู่กับสญัญาเหล่าน้ีต่อไป เว้นแต่นโยบายการบัญชีน้ันเกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติที่ ห้ามไว้โดยย่อหน้าที่  14 และ (ข) ปรับปรุงนโยบายการบัญชีหาก

เป็นไปตามที่ย่อหน้าที่ 22 ถึง 30 อนุญาตไว้ 

ข7.3 ผู้ให้บริการพิจารณาว่าต้นทุนของการปฏบัิติตามภาระผูกพันตามสญัญาบริการสงูกว่า

รายได้ที่รับมาล่วงหน้าหรือไม่ โดยใช้วิธีการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสนิตามที่

อธิบายไว้ในย่อหน้าที่  15 ถึง 19 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี  

หากกจิการไม่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับสญัญาเหล่านี้   

ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหน้ีสนิ 

หนี้ สินที่อาจเกดิขึ้ น และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน เพื่อประเมินภาระผูกพันของสญัญา

ดังกล่าว 

ข7.4 ส าหรับสัญญาเหล่านี้  ข้อก าหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลในมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับนี้ โดยรวมแล้วไม่ได้เพ่ิมการเปิดเผยข้อมูลมากกว่าที่ก าหนดโดย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ อย่างเป็นนัยส าคัญ 
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ความแตกต่างระหว่างความเสีย่งดา้นการรบัประกนัภยัและความเสีย่งอื่นๆ 

 

ข8 นิยามของสญัญาประกันภยัได้กล่าวถึงความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย ซ่ึงมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับนี้ ให้นิยามว่าเป็นความเสี่ยงอื่นที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงินที่ถูกโอนจาก 

ผู้ ถือสัญญาไปให้ผู้ รับประกันภัย สัญญาที่ท าให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงทางการเงิน 

โดยปราศจากความเสี่ยงด้านการรับประกนัภยัที่ส าคัญถือว่าไม่ใช่สญัญาประกันภยั 

ข9 นิยามของความเสี่ยงทางการเงินในภาคผนวก ก ได้รวมตัวแปรทางการเงินและตัวแปรที่ไม่ใช่     

ตัวแปรทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงตัวแปรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา เช่น ดัชนีของความเสียหาย

จากแผ่นดินไหวในพ้ืนที่ที่ก าหนด หรือดัชนีของอุณหภูมิในบางเมือง แต่ไม่รวมตัวแปรที่ระบุ

เฉพาะเจาะจงกับคู่สัญญา เช่น การเกิดหรือไม่เกิดของไฟไหม้ที่ท าความเสียหายหรือท าลาย

สนิทรัพย์ของคู่สญัญา นอกจากนี้ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์

ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินถือว่าไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน หากมูลค่ายุติธรรมน้ันไม่ได้

สะท้อนเฉพาะการเปล่ียนแปลงในราคาตลาดส าหรับสนิทรัพย์ดังกล่าวเพียงอย่างเดียว (ตัวแปร           

ทางการเงิน) แต่ยังสะท้อนถึงสภาพของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สนิทรัพย์ทางการเงินที่ถือครองโดย

คู่สัญญา (ตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงิน) ตัวอย่างเช่น ถ้าการค ้าประกันมูลค่าซากของ

รถยนต์ท าให้ผู้ค า้ประกนัมีความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงในสภาพของตัวรถ ความเสี่ยงน้ันถือ

เป็นความเสี่ยงจากการรับประกนัภัย ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน 

ข10 สัญญาบางสัญญาท าให้ผู้ รับประกันภัยมีความเสี่ ยงทางการเงินนอกเหนือจากความเสี่ยง 

ด้านการรับประกันภัยที่ส าคัญ ตัวอย่างเช่น สญัญาประกนัชีวิตที่ให้การประกันทั้งอัตราผลตอบแทน

ขั้นต ่าแก่ผู้เอาประกันภัย (ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงิน) และให้ผลประโยชน์จากการเสียชีวิต 

ที่บางคร้ังสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของผู้ เอาประกันภัย (ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย 

ในรูปแบบของความเสี่ยงจากการเสยีชีวิต) สญัญาดังกล่าวน้ันเป็นสญัญาประกันภัย 

ข11 สัญญาบางสัญญา เหตุการณ์ที่ เอาประกันภัยที่ท  าให้ผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเงินตามสัญญา

เชื่อมโยงกับดัชนีราคาต่างๆ สัญญาดังกล่าวถือเป็นสญัญาประกันภัยที่การจ่ายจ านวนเงินที่มี

นัยส าคัญข้ึนอยู่กับการเกิดเหตุการณ์ที่เอาประกันภัย ตัวอย่างเช่น การจ่ายผลประโยชน์ตาม

สญัญาเงินรายปีตลอดชีพ (life-contingent annuity) ซึ่งเชื่อมโยงกบัดัชนีค่าครองชีพ สญัญาน้ี

ท าให้เกิดการโอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพราะการจ่ายข้ึนอยู่กับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน

น่ันคือการอยู่รอดของผู้ เอาประกันภัย การจ่ายโดยเชื่ อมโยงกับดัชนีราคาถือเป็นอนุพันธ์ 

ทางการเงินแฝงแต่ถือว่ามีการโอนความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัย ดังน้ันอนุพันธ์ทางการเงิน

แฝงน้ีเป็นไปตามนิยามของสญัญาประกันภัย จึงไม่จ าเป็นต้องถูกแยกและวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม 

(ดูย่อหน้าที่ 7 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี) 

ข12 นิยามของสญัญาประกนัภยัได้กล่าวถึงความเสี่ยงที่ผู้รับประกนัภัยรับมาจากผู้เอาประกันภยักล่าว 

อีกอย่างหน่ึงกค็ือ ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยต้องเป็นความเสี่ยงที่มีอยู่แล้วก่อนโอนจาก 

ผู้เอาประกนัภัยไปให้ผู้รับประกันภัย ดังนั้นความเสี่ยงใหม่ที่เกดิขึ้นโดยสญัญาจึงไม่ใช่ความเสี่ยง

ด้านการรับประกันภยั 
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ข13 นิยามของสญัญาประกันภัยกล่าวถึงผลกระทบในทางลบต่อผู้ เอาประกันภัย โดยที่ค านิยามน้ี

ไม่ได้จ ากดัว่าผู้ รับประกนัภัยต้องจ่ายเงินเป็นจ านวนเท่ากับผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์

ที่ก่อให้เกิดผลในทางลบน้ันเสมอไป ตัวอย่างเช่น นิยามไม่ได้ตัดเร่ืองการให้ความคุ้ มครอง

ประเภท “ใหม่แทนเก่า” (new-for-old) ซึ่ งเป็นการจ่ายทดแทนให้ผู้ เอาประกันภัยเพียงพอ 

ที่จะทดแทนสนิทรัพย์เก่าที่เสยีหายด้วยสนิทรัพย์ใหม่ ในท านองเดียวกนั นิยามไม่ได้จ ากดัการจ่าย

ผลประโยชน์ภายใต้สัญญาประกันชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา (a term life insurance contract) 

ส าหรับความสญูเสยีทางการเงินให้แก่ผู้ที่พ่ึงพาอาศัยผู้เสยีชีวิต หรือก าหนดจ านวนเงินไว้ล่วงหน้า

ส าหรับความสญูเสยีที่เกดิจากการเสยีชีวิตหรืออุบัติเหตุ 

ข14 บางสญัญาก าหนดให้มีการจ่ายหากเหตุการณ์อนัไม่แน่นอนที่ระบุไว้เกิดข้ึน แต่ไม่ได้ก าหนดไว้

ล่วงหน้าว่าให้การมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือเอาประกันภัยเป็นเง่ือนไขส าหรับการจ่าย  

ค่าสนิไหมทดแทน ดังน้ันสญัญาดังกล่าวถือว่าไม่ใช่สญัญาประกันภัยถึงแม้ว่าผู้ถือจะใช้สญัญา

เพื่อลดความเสี่ยงที่แฝงอยู่ ตัวอย่างเช่น หากผู้ถือใช้อนุพันธท์างการเงินแฝงเพ่ือป้องกันความเสี่ยง

ของตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงินซ่ึงสัมพันธ์กับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ของกิจการ 

ตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นสัญญาประกันภัยเพราะว่าการจ่ายเงินไม่ได้ข้ึนอยู่กับว่า 

ผู้ ถื อสัญญาจะได้ รับผลกระทบในทางลบจากการลดลงในกระแสเงินสดจากสินทรัพ ย์ 

 ในทางตรงข้าม นิยามของสญัญาประกันภัยกล่าวถึงเหตุการณ์อันไม่แน่นอนซึ่งก าหนดให้การมี

ผลกระทบในทางลบต่อผู้ เอาประกันภัยเป็นเง่ือนไขส าหรับการจ่ายเงิน เง่ือนไขล่วงหน้าตาม

สญัญาน้ีไม่ได้ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยต้องตรวจสอบว่าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเป็นสาเหตุที่แท้จริง

ของผลกระทบในทางลบหรือไม่ แต่อนุญาตให้ผู้ รับประกันภยัสามารถปฏเิสธการจ่ายเงินได้หาก

เหน็ว่าเหตุการณ์นั้นไม่ได้ก่อให้เกดิผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย 

ข15 ความเสี่ยงจากการขาดอายุหรือการคงอยู่ (lapse or persistency risk) (กล่าวคือ ความเสี่ยง 

ที่คู่สญัญาอีกฝ่ายจะยกเลิกสญัญาเรว็กว่าหรือช้ากว่าที่ผู้รับประกันภัยคาดไว้ในการก าหนดเบี้ ย

ประกนัภัย) ถือว่าไม่ใช่ความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยเพราะว่าการจ่ายเงินให้คู่สญัญาอกีฝ่าย

ไม่ได้ขึ้ นอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่เป็นผลกระทบในทางลบต่อคู่สญัญาอกีฝ่าย 

ในท านองเดียวกัน ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย (กล่าวคือ ความเสี่ยงที่ต้นทุนการด าเนินงาน 

ที่เกี่ยวกับการให้บริการตามสัญญาเพิ่มขึ้ นโดยไม่คาดหมาย แทนที่จะเป็นต้นทุนที่เกี่ยวกับ

เหตุการณ์ที่ เอาประกันภัย) ไม่ใช่ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพราะว่าการเพ่ิมข้ึนโดย 

ไม่คาดหมายในค่าใช้จ่ายไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลกระทบในทางลบที่มีต่อคู่สญัญาอกีฝ่าย 

ข16 ดังนั้น สญัญาที่ท  าให้ผู้รับประกนัภัยมีความเสี่ยงจากการขาดอายุ ความเสี่ยงจากการคงอยู่ หรือ 

ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย ไม่ถือว่าเป็นสญัญาประกันภยั เว้นแต่สญัญานั้นจะน าผู้ รับประกนัภัย

ไปสู่ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยด้วย อย่างไรก็ตาม หากผู้ออกสญัญาลดความเสี่ยงโดย 

การใช้สญัญาที่สองเพ่ือโอนส่วนของความเสี่ยงดังกล่าวไปให้คู่สญัญาอื่น สญัญาที่สองน้ันถือว่า

เป็นสญัญาที่ท  าให้คู่สญัญาอื่นมีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย 

ข17 ผู้ รับประกันภัยจะสามารถรับโอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่ มี นัยส าคัญจากผู้เอา 

ประกันภัยได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ รับประกันภัยเป็นกิจการแยกจากผู้เอาประกันภัยเท่านั้ น 
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อย่างไรกต็าม ในกรณีที่ผู้ รับประกันภัยถูกจัดต้ังในรูปแบบของกองทุนรวมเพ่ือรับโอนความเสี่ยง 

(mutual) ซ่ึงการด าเนินงานของกองทุนจะใช้วิธีรับโอนความเสี่ยงจากผู้เอาประกันภัยแต่ละคน

และน าความเสี่ยงน้ันมารวมกัน ถึงแม้ว่าผู้เอาประกนัภัยจะยังคงแบกรับความเสี่ยงที่รวบรวมไว้

ร่วมกันตามความสามารถของแต่ละคนในฐานะเจ้าของกองทุน แต่กถ็ือว่ายังคงมีการรับโอน

ความเสี่ยงเกดิข้ึน ซึ่งถอืว่าเป็นปัจจัยส าคัญของสญัญาประกนัภัย 

 

ตวัอย่างของสญัญาประกนัภยั 

 

ข18 ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของสัญญาที่เป็นสญัญาประกันภัย หากมีการโอนความเสี่ยงด้านการรับ

ประกนัภัยที่ส  าคัญ 

ข18.1 การรับประกนัภยัประเภทโจรกรรมหรือความเสยีหายต่อทรัพย์สนิ 

ข18.2 การรับประกันภัยความรับผิดต่อสนิค้า ความรับผิดด้านวิชาชีพ ความรับผิดทางแพ่ง 

หรือค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย 

ข18.3 สญัญาประกันชีวิต และค่าใช้จ่ายในการปลงศพ (แม้ว่าการเสียชีวิตเป็นเรื่องแน่นอน 

แต่มีความไม่แน่นอนว่าการเสียชีวิตจะเกิดขึ้ นเมื่ อไร หรือ ส าหรับบางประเภทของ 

การประกนัชีวิต การเสยีชีวิตจะเกดิภายในระยะเวลาที่คุ้มครองโดยการประกันภยัหรือไม่) 

ข18.4 สัญญ าประเภท เงิน ราย ปีตลอด ชีพ  ( life-contingent annuities) และบ านาญ 

(pensions) (กล่าวคือ สญัญาที่ชดเชยค่าสนิไหมทดแทนส าหรับเหตุการณ์ในอนาคต 

อันไม่แน่นอน ซึ่ งกค็ือการอยู่รอดของผู้ รับผลประโยชน์รายงวด และผู้ รับบ านาญ    

เพื่ อช่วยให้ผู้เอาประกันภัยสามารถด ารงมาตรฐานการครองชีพตามที่ก าหนดไว้  

โดยไม่เกดิผลกระทบในทางลบต่อการด ารงชีวิตของผู้เอาประกนัภัย) 

ข18.5 การคุ้มครองการทุพพลภาพและค่ารักษาพยาบาล 

ข18.6 สญัญาประเภทการประกันภัยค ้าประกัน (surety bonds) การประกันภัยความซ่ือสัตย์ 

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

การประมูล (bid bonds) (กล่าวคือ สัญญาที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนหากคู่สัญญา 

อีกฝ่ายหน่ึงล้มเหลวที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันในสญัญา เช่น ภาระผูกพันตามสญัญา

ก่อสร้าง) 

ข18.7 การประกันภัยสินเช่ือที่จะจ่ายจ านวนเงินที่ระบุไว้ให้แก่ ผู้ถือส าหรับความสูญเสีย 

ที่เกดิข้ึน เพราะลูกหนี้ ที่ก าหนดไว้ในสญัญาไม่สามารถที่จะจ่ายช าระหน้ีเมื่อถึงก าหนด

ภายใต้ข้อก าหนดเดิมหรือที่แก้ไขใหม่ของตราสารหน้ี สัญญาเหล่านี้ มีรูปแบบ 

ทางกฎหมายหลายแบบ เช่น ในรูปแบบของการค ้าประกัน เลตเตอร์ออฟเครดิต 

บางประเภท สญัญาประเภท credit derivative default หรือสญัญาประกันภยั อย่างไรกต็าม 

แม้ว่าสัญญาเหล่าน้ีจะเป็นไปตามนิยามของสัญญาประกันภัย แต่สัญญาเหล่าน้ีก็ยัง

เป็นไปตามนิยามของสญัญาค า้ประกันทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ด้วย และอยู่ภายใน
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ขอบเขตที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  32 เรื่ อง การแสดงรายการ

เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และไม่อยู่ใน

ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  (ดูย่อหน้าที่ 4.4) อย่างไรกต็าม 

หากผู้ออกสัญญาค ้าประกันทางการเงินได้ยืนยันโดยชัดเจนไว้ตั้งแต่แรกว่าสัญญา

ดังกล่าวเป็นสัญญาประกันภัยและได้ใช้การบัญชีที่ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัย  

ผู้ออกอาจเลือกที่จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 และมาตรฐานการ

รายงาน   ทางการเงิน ฉบับที่ 9 หรือถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีกบัสญัญาค า้ประกันทางการเงินดังกล่าวกไ็ด้ 

ข18.8 สญัญาการรับประกันสินค้าที่ออกโดยคู่สัญญารายอื่นส าหรับสนิค้าที่ขายโดยผู้ผลิต 

ตัวแทนจ าหน่าย หรือผู้ ขายปลีก อยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน        

ทางการเงินฉบับนี้  แต่ไม่รวมการรับประกันสนิค้าที่ออกโดยผู้ผลิต ตัวแทนจ าหน่าย 

หรือผู้ ขายปลีกโดยตรง เพราะการรับประกันสินค้าเหล่าน้ันอยู่ภายในขอบเขตของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสนิที่อาจเกิดข้ึน 

และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน  

ข18.9 การรับประกันโฉนด (กล่าวคือ การจ่ายชดเชยความเสียหายให้หากพบข้อบกพร่อง 

ในโฉนดที่ดินซ่ึงข้อบกพร่องน้ันที่ไม่ปรากฏ ขณะที่เข้าท าสญัญาประกนัภัย) ในกรณีนี้  

เหตุการณ์ที่เอาประกนัภัยคือการค้นพบข้อบกพร่องในโฉนดที่ดินไม่ใช่ตัวข้อบกพร่อง 

ข18.10 สญัญาเพื่อให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง (กล่าวคือ การจ่ายชดเชยความเสยีหาย

เป็นเงินสดหรือจัดหาสิ่งของมาทดแทนให้แก่ผู้ เอาประกันภัยส าหรับความเสียหาย 

ที่ได้รับในขณะเดินทาง) ซ่ึงในย่อหน้าที่ ข6 และ ข7 ได้กล่าวถึงตัวอย่างบางประเภท

ของสญัญาน้ี 

ข18.11 สญัญาประเภทการค ้าประกันมหันตภัย (catastrophe bonds) ที่จ่ายส่วนที่ลดลงของ    

เงินต้น ดอกเบี้ ย หรือทั้งสองอย่างที่ผู้ เอาประกันภัยมีสทิธิได้รับ หากเหตุการณ์ที่ระบุ

ไว้มีผลกระทบในทางลบต่อผู้ออกหุ้นกู้  (เว้นแต่เหตุการณ์ที่ระบุไว้ไม่ได้ก่อให้เกิด

ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยอย่างมี นัยส าคัญ เช่น เหตุการณ์ที่ ก่อให้เกิด 

การเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบี้ย หรืออตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ) 

ข18.12 สญัญา Insurance swaps และสญัญาอื่นๆ ที่ก าหนดให้จ่ายเงินตามการเปล่ียนแปลงใน

ภมูิอากาศ ภมูิประเทศ หรือตัวแปรทางกายภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจาะจงกับ

คู่สญัญา 

ข18.13 สญัญาประกนัภัยต่อ 

 ข19 ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของรายการที่ไม่ใช่สญัญาประกันภยั 

ข19.1 สัญญาการลงทุนที่ มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัย แต่ไม่ได้ท าให้ผู้ รับ

ประกันภัยมีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่ส  าคัญ เช่น สัญญาประกันชีวิตซึ่งผู้ รับ
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ประกันภัยไม่ได้มีความเสี่ยงจากการเสยีชีวิตส าคัญ (สัญญาดังกล่าวถือเป็นเคร่ืองมือ 

ทางการเงินที่ไม่ใช่สญัญาประกนัภยั หรือถอืเป็นสญัญาบริการ ดูย่อหน้าที่ ข20 และ ข21) 

ข19.2 สัญญาที่มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัย แต่ได้ส่งผ่านความเสี่ยง 

ด้านการรับประกันภัยที่ส าคัญกลับไปให้ผู้เอาประกันภัย ผ่านทางกลไกที่มีผลบังคับ

ทางกฎหมายและไม่สามารถยกเลิกได้ท าให้สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนการจ่ายเงิน  

ในอนาคตของผู้ เอาประกันภัยซ่ึงเป็นผลโดยตรงจากความเสยีหายที่เอาประกันภัยไว้ 

เช่น สัญญาประกันภัยต่อทางการเงินบางสัญญา  (some financial reinsurance 

contract) หรือสัญญาประกันภัยกลุ่มบางสัญญา (some group contracts) (สัญญา

ดังกล่าวโดยทั่วไปถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ใช่สญัญาประกันภัย หรือถือเป็น

สญัญาบริการ ดูย่อหน้าที่ ข20 และ ข21) 

ข19.3 การรับประกันภัยไว้เอง (self-insurance) กล่าวอีกอย่างหนึ่ ง ยังคงเกบ็ความเสี่ยง 

ที่สามารถได้รับคุ้มครองหากได้มีการท าสญัญาประกันภัยไว้ (ในกรณีน้ี ถือว่าไม่เกิด

สญัญาประกนัภัยเพราะไม่มีข้อตกลงกับคู่สญัญาอื่น) 

ข19.4 สัญญา (เช่น สัญญาเกี่ยวกับการพนันขันต่อ) ที่ก าหนดให้จ่ายเงินหากเหตุการณ์      

ในอนาคตอันไม่แน่นอนเกิดขึ้ น แต่ไม่ได้ระบุเป็นเง่ือนไขล่วงหน้าในสัญญาส าหรับ 

การจ่ายเงินว่าเหตุการณ์น้ันต้องกระทบต่อผู้เอาประกนัภัยในทางลบ อย่างไรกต็ามสญัญา

ประเภทดังกล่าวไม่ได้หมายรวมถึงสญัญาที่มีการก าหนดการจ่ายเงินไว้ล่วงหน้าส าหรับ

ความเสยีหายจากเหตุการณ์ที่ระบุไว้เช่น การเสยีชีวิต หรืออุบัติเหตุ (ดูย่อหน้าที่ ข13) 

ข19.5 อนุพันธท์ี่ท  าให้คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงมีความเสี่ยงทางการเงิน แต่ไม่ใช่ความเสี่ยงด้านการ

รับประกันภัย เน่ืองจากได้ก าหนดให้คู่สญัญาต้องจ่ายเงินเฉพาะจากการเปล่ียนแปลง

ในอัตราดอกเบ้ีย ราคาเครื่องมือทางการเงิน ราคาโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ ดัชนีของราคาหรืออตัราต่างๆ การจัดอันดับเครดิตหรือดัชนีเครดิต หรือ

ตัวแปรอื่น เช่น ตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงินโดยที่ตัวแปรน้ันไม่ได้เกี่ยวข้องเป็น

การเฉพาะกบัคู่สญัญา (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือ

ทางการเงิน) 

ข19.6 การค า้ประกันที่เกี่ยวข้องกับเครดิต (หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิต สญัญาประเภท credit 

derivative default หรือสญัญาประกันภยัสนิเชื่อ) ที่ก าหนดให้มีการจ่ายเงินแม้ว่าผู้ถือ

ไม่ได้เกิดความเสียหายจากการที่ ลูกหนี้ ไม่สามารถจ่ายช าระหน้ีได้เมื่ อถึงก าหนด  

(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่9 เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงิน) 

ข19.7 สญัญาที่ก  าหนดให้จ่ายเงินตามภูมิอากาศ ภูมิประเทศ หรือตัวแปรทางกายภาพอื่นที่

ไม่เกี่ยวข้องเป็นการเจาะจงกับคู่สญัญา (โดยทั่วไปเรียกว่าตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กบัสภาพอากาศ (weather derivatives)) 

ข19.8 สัญญาประเภทการค ้าประกันมหันตภัย (catastrophe bonds) ที่ จ่ายส่วนที่ลดลงของ 

เงินต้น ดอกเบี้ ย หรือทั้งสองอย่างที่ผู้ เอาประกันภัยมีสทิธิได้รับ โดยขึ้นอยู่กับภมูิอากาศ 

ภมูปิระเทศ หรือตัวแปรทางกายภาพอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะเจาะจงกับคู่สญัญา 
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ข20 หากสญัญาที่อธิบายในย่อหน้าที่ ข19 ก่อให้เกิดสนิทรัพย์ทางการเงิน หรือหน้ีสนิทางการเงิน 

สญัญาน้ันอยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เคร่ืองมือ    

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ในกรณีเช่นน้ีแสดงให้เหน็ว่าคู่สญัญาใช้วิธีปฏิบัติที่เรียกว่า 

การบัญชีเงินฝาก (deposit accounting) ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัเรื่องต่อไปนี้  

ข20.1 คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งรับรู้ ค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นหน้ีสนิทางการเงินแทนที่จะรับรู้เป็นรายได้ 

ข20.2 คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงรับรู้ ค่าตอบแทนที่จ่ายไปเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินแทนที่จะรับรู้

เป็นค่าใช้จ่าย 

ข21 หากสญัญาที่อธบิายในย่อหน้าที่ ข19 ไม่ก่อให้เกดิสนิทรัพย์ทางการเงิน หรือหนี้ สนิทางการเงิน    

ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับ

ลูกค้า ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวก าหนดให้รายได้จะถูกรับรู้ เมื่อ 

(หรือขณะที่) กิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติตามสญัญาแล้วโดยการส่งมอบสนิค้าหรือ

บริการที่สญัญาให้ลูกค้า ในจ านวนที่สะท้อนสิ่งตอบแทนที่กจิการคาดว่ามีสทิธทิี่จะได้รับ  

 

ความเสีย่งดา้นการรบัประกนัภยัทีส่ าคญั 

 

ข22 สญัญาใดๆ จะถือว่าเป็นสญัญาประกันภัยกต่็อเม่ือเฉพาะกรณีที่สัญญาน้ันได้โอนความเสี่ยง 

ด้านการรับประกันภัยที่ส าคัญ ย่อหน้าที่ ข8 ถึง ข21 ได้กล่าวถึงความเสี่ยงด้านการรับประกนัภยั 

และย่อหน้าต่อไปน้ีจะอธบิายวิธกีารประเมินว่าความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยส าคัญหรือไม่ 

ข23 ความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยจะส าคัญถ้าเหตุการณ์ที่รับประกันภัยท าให้ผู้รับประกนัภัยต้อง

จ่ายผลประโยชน์เพ่ิมเติมอย่างมีนัยส าคัญภายใต้สถานการณ์ต่างๆ โดยไม่รวมสถานการณ์ที่ขาด

สาระเชิงพาณิชย์ (commercial substance) (กล่าวคือ ไม่มีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดต่อมูลค่า

ทางเศรษฐกิจของรายการ) หากการจ่ายผลประโยชน์เพ่ิมอย่างมีนัยส าคัญภายใต้สถานการณ์ที่มี

สาระเชิงพาณิชย์จะถือว่าเป็นไปตามเง่ือนไขในประโยคแรก ถึงแม้ว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่         

รับประกันภัยเป็นไปได้น้อยมาก หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะจ่ายตามภาระ

ผูกพัน (ซ่ึงค านวณจากวิธกีารถ่วงน า้หนักด้วยความน่าจะเป็น) คิดเป็นสดัส่วนเพียงเลก็น้อยของ

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดตามสญัญาที่เหลืออยู่ทั้งหมด 

ข24 ผลประโยชน์เพ่ิมเติมตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ ข23 หมายถึงจ านวนเงินที่เกินกว่าจ านวนเงิน      

ที่จะจ่ายหากไม่มีสถานการณ์ที่เอาประกันภัยเกิดข้ึน (ไม่รวมสถานการณ์ที่ขาดสาระเชิงพาณิชย์) 

จ านวนเงินเพิ่มเติมดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่าย         

ในการประเมินค่าสนิไหมทดแทน แต่ไม่รวมรายการดังต่อไปนี้  

ข24.1 การสญูเสยีความสามารถที่จะได้รับเงินจากผู้เอาประกนัภัยส าหรับการบริการในอนาคต 

ตัวอย่างเช่น ในสัญญาประกันชีวิตประเภทควบการลงทุน  (investment-linked) 

การเสยีชีวิตของผู้ เอาประกันภัยท าให้ผู้ รับประกันภัยไม่สามารถได้รับค่าธรรมเนียม

ส าหรับการให้บริการจัดการลงทุนได้อีกต่อไป ซึ่งความสญูเสยีทางเศรษฐกจิต่อผู้ รับ

ประกันภัยดังกล่าวไม่ได้สะท้อนถึงความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย แต่เป็นลักษณะ
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เช่นเดียวกับที่ ผู้จัดการกองทุนรวมไม่ได้รับโอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่

เกี่ยวข้องกับโอกาส การเสยีชีวิตของลูกค้า ดังน้ันโอกาสที่จะเกดิ การสญูเสยีค่าบริการ

จัดการลงทุนในอนาคตจึงไม่เกี่ยวข้องในการประเมินนัยส าคัญของการโอนความเสี่ยง

ด้านการรับประกันภยัตามสญัญา 

ข24.2 การยกเว้นค่าธรรมเนียมในการยกเลิกหรือเวนคืนสัญญาเนื่องจากผู้ เอาประกันภัย 

ได้เสยีชีวิต เพราะว่าสญัญาประกันภัยท าให้เกิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว ดังน้ันการยกเว้น

ค่าธรรมเนียมเหล่าน้ีไม่ได้ถือเป็นการชดเชยความเสยีหายแก่ผู้ เอาประกันภัยส าหรับ

ความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนการเกิดสัญญา ดังนั้นค่าธรรมเนียมเหล่าน้ีจึงไม่เกี่ยวข้องใน 

การประเมินความส าคัญของการโอนความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยตามสญัญา 

ข24.3 การจ่ายเงินที่อยู่บนเง่ือนไขของเหตุการณ์ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสยีหายที่มีนัยส าคัญ

ต่อผู้ เอาประกันภัย ตัวอย่างเช่น หากพิจารณาสัญญาที่ก าหนดให้ผู้รับประกันภัย

จ่ายเงินหน่ึงล้านบาทหากสนิทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสยีหายคิดเป็น

มูลค่าทางเศรษฐกิจเพียงหน่ึงบาท ในกรณีของสญัญานี้ จะเห็นได้ว่าผู้เอาประกันภัย

ไม่ได้โอนความเสี่ยงที่ มี นัยส าคัญในการสูญเสีย (คือเงิน 1 บาท) ให้กับผู้ รับ

ประกันภัย ในขณะเดียวกันสัญญาน้ีได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ ไม่ใช่ความเสี่ยง 

ด้านการรับประกันภัยที่ท าให้ผู้ ออกสัญญาจ าเป็นจะต้องจ่ายเงิน 999,999 บาท  

หากเหตุการณ์ที่ระบุไว้เกิดข้ึน เนื่ องจากผู้รับประกันภัยไม่ได้รับโอนความเสี่ยง 

ด้านการรับประกันภัยที่มีนัยส าคัญจากผู้ เอาประกันภยั ดังน้ันสญัญานี้ จึงไม่ใช่สญัญา

ประกนัภยั 

ข24.4 ค่าสนิไหมที่อาจได้รับคืนจากการเอาประกันภัยต่อ ผู้รับประกนัภยับันทกึรายการส่วนน้ี   

แยกต่างหาก 

ข25 ผู้รับประกันภัยต้องประเมินความส าคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็นรายสญัญา

แทนที่ จะใช้ระดับความมีนัยส าคัญ ต่องบการเงิน ดังน้ันจึงเป็นไปได้ที่ ความเสี่ยงด้าน 

การรับประกันภัยจะมีนัยส าคัญแม้ว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสยีหายที่มีสาระส าคัญจาก

สญัญาทั้งหมดจะต ่าการประเมินความเสี่ยงเป็นรายสัญญาจะช่วยให้การพิจารณาจัดประเภท

สญัญาเป็นสญัญาประกันภัยง่ายขึ้ น อย่างไรกต็ามหากผู้รับประกันภัยเหน็ว่ากลุ่มของสัญญาที่

ประกอบด้วยสัญญาย่อยๆ ที่ มี ลักษณะคล้ายคลึงกันส่วนใหญ่มีการโอนความเสี่ยงด้าน 

การรับประกันภัยผู้รับประกันภัยไม่จ าเป็นต้องพิจารณาสญัญาที่ไม่ใช่อนุพันธภ์ายในกลุ่มเป็น

รายสญัญา เพ่ือที่จะระบุสญัญาจ านวนเลก็น้อยที่ไม่ได้โอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มี

นัยส าคัญ 

ข26 ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ ข23 ถึง ข25 หากสญัญาท าให้เกิดการจ่ายผลประโยชน์การเสยีชีวิต

มากกว่าจ านวนเงินที่ต้องจ่ายหากมีชีวิตอยู่ สญัญานั้นเป็นสญัญาประกันภัย เว้นแต่ผลประโยชน์ 

การเสยีชีวิตที่เพ่ิมข้ึนน้ันไม่มีนัยส าคัญ (พิจารณาความมีนัยส าคัญเป็นรายสัญญาแทนที่จะใช้    

ความมีนัยส าคัญที่ระดับของกลุ่มสัญญาทั้งหมด) ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในย่อหน้าที่  ข24.2  

ว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการยกเลิกและเวนคืนเนื่องจากการเสยีชีวิตไม่ได้ถูกน ามาพิจารณา
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ในการประเมินนัยส าคัญหากการยกเว้น น้ันไม่ถือเป็นการชดเชยความเสียหายให้แก่ 

ผู้เอาประกนัภัยส าหรับความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนการเกดิสญัญา ในท านองเดียวกนั สญัญาเงินรายปี 

(annuity) ที่จ่ายจ านวนเงินให้ผู้เอาประกนัภัยอย่างสม ่าเสมอในช่วงที่ผู้เอาประกนัภัยยังมีชีวิตอยู่

ถือเป็นสญัญาประกันภัย เว้นแต่ว่าจ านวนเงินที่ต้องจ่ายให้ทัง้หมดตามสญัญาน้ันไม่มีนัยส าคัญ 

ข27 ย่อหน้าที่ ข23 กล่าวถึงผลประโยชน์เพ่ิมเติม ผลประโยชน์เพ่ิมเติมเหล่าน้ีอาจมีข้อก าหนดให้

จ่ายผลประโยชน์เร็วข้ึนหากเหตุการณ์ที่ รับประกันภัยเกิดเร็วข้ึน และจ านวนเงินที่จ่ายไม่ได้ 

ถูกปรับปรุงด้วยมูลค่าตามเวลา ตัวอย่างเช่น การประกันชีวิตแบบตลอดชีพที่มีผลประโยชน์

เสียชีวิตคงที่ (กล่าวอีกอย่างหน่ึงคือ การประกันภัยที่ให้ผลประโยชน์การเสียชีวิตคงที่ไม่ว่า 

ผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิตเมื่ อไรก็ตามโดยไม่มีวันสิ้ นสุดความคุ้ มครอง)  เป็นที่แน่นอนว่า 

ผู้เอาประกนัภัยจะต้องเสยีชีวิตแต่วันที่ของการเสยีชีวิตยังไม่แน่นอน ซ่ึงผู้ รับประกนัภัยจะได้รับ 

ความเสียหายเป็นรายสัญญาหากผู้ เอาประกันภัยเสียชีวิตเร็วขึ้ นแม้ว่าจะไม่มีความเสียหาย 

ในระดับของกลุ่มของสญัญากต็าม 

ข28 หากสัญญาประกันภัยถูกแยกออกเป็นองค์ประกอบของการฝากเงินและองค์ประกอบของ 

การรับประกันภัย ความส าคัญของการโอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยจะถูกประเมิน 

โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของการรับประกันภัย ความส าคัญของความเสี่ยงด้านการรับ

ประกันภัยที่ถูกโอนโดยอนุพันธ์ทางการเงินแฝงจะถูกประเมินโดยพิจารณาจากอนุพันธ ์

ทางการเงินแฝง 

 

การเปลีย่นแปลงระดบัของความเสีย่งดา้นการรบัประกนัภยั 

 

ข29 บางสญัญาไม่ได้โอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยไปให้ผู้รับประกันภัยเมื่อเร่ิมต้นสัญญา 

แม้ว่าจะโอนความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยในเวลาต่อมา  ตัวอย่างเช่น หากพิจารณาสญัญา 

ที่จ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่ระบุไว้ และให้สทิธเิลือกแก่ผู้ เอาประกันภัยที่จะน าก าไร

จากการลงทุนเมื่อครบก าหนดเพ่ือซ้ือสัญญาเงินรายปีตลอดชีพ  (life-contingent annuity) 

ในอัตราเบี้ ยประกนัภัยรายงวดที่คิดให้กับผู้เอาประกันภัยรายใหม่คนอื่นๆ ในปัจจุบันจะเหน็ว่า

สญัญาน้ีไม่ได้โอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยไปให้ผู้รับประกันภัยจนกว่าจะมีการใช้สทิธิ

ดังกล่าว เพราะผู้รับประกันภัยยังคงมีอิสระที่จะคิดเบี้ ยประกันภัยส าหรับสัญญาเงินรายปี 

(annuity) บนพื้ นฐานที่ สะท้อนถึงความเสี่ ยงด้ านการรับประกัน ภัยที่ ถู กโอนไปให้แก่ 

ผู้ รับประกันภัยในเวลานั้น อย่างไรกต็าม หากสัญญาดังกล่าวก าหนดเบี้ ยประกันภัยรายงวด

ตั้งแต่ต้น (หรือก าหนดหลักที่จะใช้ในการค านวณเบี้ ยประกันภัยรายงวด) ถือว่าสัญญาน้ัน 

มีการโอนความเสี่ยงด้านการรับประกนัภยัไปให้ผู้ออกเมื่อเร่ิมต้นสญัญา 

ข30 สญัญาที่มีคุณสมบัติเป็นสญัญาประกนัภัยยังคงเป็นสญัญาประกันภยัจนกว่าสทิธแิละภาระผูกพัน

ทั้งหมดถูกท าให้สิ้นสดุหรือสิ้นผลบังคับ 


