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บทน า 

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

บทน า 1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นมาตรฐานฉบับแรกเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย         

แนวปฏบิัติทางการบัญชีส าหรับสญัญาประกนัภัยมีความหลากหลายและมักแตกต่างจากแนวปฏิบัติ

ในภาคธุรกจิอื่นๆ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ 

1.1 เพ่ือจ ากัดการแก้ไขวิธีการทางบัญชีส าหรับสญัญาประกันภัย จนกว่าโครงการระยะที่สองของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัสญัญาประกนัภัยจะแล้วเสรจ็ 

1.2 เพ่ือก าหนดให้กิจการใดๆ ที่ออกสญัญาประกันภัย (ผู้รับประกันภัย) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

สญัญาดังกล่าว 

 

บทน า 2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เป็นฐานส าหรับก้าวไปสู่โครงการระยะที่สอง  ซึ่งคาดว่าจะ

ด าเนินการให้เสรจ็สิ้น เมื่อได้ส ารวจแนวความคิดที่เกี่ยวข้องและปัญหาในทางปฏบิัติทั้งหมด 

 

สาระส าคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

บทน า 3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญา

ประกนัภัยต่อ) ที่กจิการเป็นผู้ออกและสญัญาประกนัภัยต่อที่กจิการถือไว้ ยกเว้นสญัญาที่ถูกระบุให้

ครอบคลุมโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ  มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ถือปฏิบัติกับสนิทรัพย์อื่นๆ และหนี้ สนิอื่นๆ ของผู้รับประกันภัย เช่น 

สนิทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิทางการเงินซึ่งอยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 

เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) นอกจากนี้  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ได้กล่าวถึงการบัญชีส าหรับผู้เอาประกนัภัยแต่อย่างใด 

บทน า 4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยกเว้นเป็นการช่ัวคราว(กล่าวคือในโครงการระยะที่หน่ึง) ให้

ผู้รับประกนัภัยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดบางประการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

อื่นๆ รวมทั้งข้อก าหนดตามแม่บทการบัญชีในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีส าหรับสัญญา

ประกนัภัย อย่างไรกต็ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีข้อก าหนด ดังนี้  

4.1 ห้ามตั้งประมาณการหนี้ สินส าหรับค่าสนิไหมทดแทนที่ยังไม่เกิดขึ้ น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน (เช่น ส ารองค่าสนิไหมทดแทนที่เกิดจากมหันตภัย และส ารองรักษาระดับค่าสนิไหม

ทดแทน) 

4.2 ให้ทดสอบความเพียงพอของหน้ีสนิจากการประกันภัยที่รับรู้แล้ว และทดสอบการด้อยค่าของ

สนิทรัพยจ์ากสญัญาประกนัภัยต่อ 

4.3 ให้ผู้รับประกันภัยบันทึกหนี้ สินจากสัญญาประกันภัยไว้ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ

จนกว่าภาระหนี้สนิจากสญัญาประกันภัยนั้นจะหมดลง หรือยกเลิก  หรือสิ้นผลบังคับ และให้

แสดงหนี้สนิจากสญัญาประกนัภัยโดยไม่มีการหักกลบกับสนิทรัพย์จากสญัญาประกันภัยต่อที่

เกี่ยวข้อง 
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บทน า 5  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ อนุญาตให้ผู้รับประกันภัยเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี

ส าหรับสัญญาประกันภัย กต่็อเมื่อผลของการเปล่ียนแปลงน้ันท าให้งบการเงินของกิจการแสดง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินมากขึ้นโดยไม่ท าให้ความน่าเช่ือถือ

ลดลง หรือท าให้มีความน่าเช่ือถือมากขึ้นโดยไม่ท าให้ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

ของผู้ใช้งบการเงินลดลง โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้รับประกนัภัยไม่สามารถเร่ิมน าวิธปีฏบิัติดังต่อไปนี้ มา

ใช้ ถึงแม้ว่ากจิการอาจยังใช้นโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองเหล่านี้ ต่อไป 

5.1 การวัดมูลค่าหนี้สนิจากการประกนัภัยโดยใช้หลักการไม่คิดลด 

5.2 การวัดมูลค่าสทิธติามสญัญาที่จะได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนในอนาคตด้วยมูลค่าที่สงู

กว่ามูลค่ายุติธรรมของค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยเปรียบเทยีบกับค่าธรรมเนียมในปัจจุบันซึ่ง

เรียกเกบ็โดยผู้ให้บริการในตลาดรายอื่นๆ ซึ่งให้บริการที่คล้ายคลึงกนั 

5.3 การใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกนัส าหรับหนี้สนิจากสญัญาประกนัภัยของบริษัทย่อย 

บทน า 6  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ อนุญาตให้เร่ิมใช้นโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่าของ

หนี้ สินจากสญัญาประกันภัยที่ก าหนดในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีอย่างสม ่าเสมอ ให้สะท้อนอัตรา

ดอกเบี้ ยในตลาดปัจจุบัน (และกิจการสามารถเลือกใช้การประมาณการ และข้อสมมติอื่นๆที่เป็น

ปัจจุบันด้วยได้)  หากไม่มีการอนุญาตเช่นนี้ ไว้ ผู้รับประกันภัยจะต้องน าเร่ืองการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีไปถือปฎิบัติส าหรับหน้ีสนิทุกรายการที่คล้ายคลึงกนัโดยสม ่าเสมอ 

บทน า 7 ผู้รับประกนัภัยไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับสญัญาประกันภัย เพ่ือขจัดความ

ระมัดระวังที่มากเกินความจ าเป็น  อย่างไรก็ตามหากผู้รับประกันภัยได้วัดมูลค่าจากสัญญา

ประกนัภัยด้วยความระมัดระวังที่เพียงพอแล้ว ผู้รับประกนัภัยไม่ควรเพ่ิมความระมัดระวังข้ึนไปอกี 

บทน า 8  มีข้อสมมติที่โต้แย้งว่างบการเงินของผู้รับประกันภัยจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของ

ผู้ใช้งบการเงินและน่าเช่ือถือน้อยลง หากผู้รับประกันภัยน านโยบายการบัญชีที่สะท้อนก าไรขั้นต้น

จากการลงทุนที่จะได้รับในอนาคตมาใช้ในการวัดมูลค่าสญัญาประกนัภัย 

บทน า 9  เมื่อผู้รับประกันภัยเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย ผู้รับ

ประกันภัยอาจก าหนดประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่บางส่วนหรือทั้งหมดไปเป็นประเภท 

“สนิทรัพยท์างการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน”  

บทน า 10     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  

10.1 ให้ความชัดเจนว่าผู้รับประกนัภัยไม่จ าเป็นต้องแยกบันทกึบัญชีอนุพันธ์ทางการเงินแฝงด้วย 

มูลค่ายุติธรรม หากอนุพันธท์างการเงินแฝงนั้นเป็นไปตามค านิยามของสญัญาประกนัภัย 

10.2 ให้ผู้รับประกันภัยต้องแยกองค์ประกอบส่วนที่เป็นการรับฝากเงินในสัญญาประกันภัยบาง

ประเภท เพ่ือหลีกเล่ียงการไม่บันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้ สินในงบแสดงฐานะการเงิน

ของผู้รับประกนัภัย 

10.3 ให้ความชัดเจนของแนวปฏบิัติที่เรียกว่า “การบัญชีเงา”  

10.4 อนุญาตให้แสดงรายการในงบการเงินเพ่ิมเติมส าหรับสญัญาประกันภัยที่ได้มาจากการรวม

ธุรกจิหรือจากการรับโอนกลุ่มสญัญาประกนัภัย 

10.5 กล่าวถึงในเบื้ องต้นเกี่ยวกับลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจที่มีอยู่ในสัญญา

ประกนัภัยหรือเคร่ืองมือทางการเงิน 
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บทน า 11  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้เปิดเผยข้อมูลเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึง 

11.1 จ านวนเงินที่เกดิจากสญัญาประกนัภัยในงบการเงินของผู้รับประกนัภัย 

11.2 ลักษณะ และขนาดของความเสี่ยงที่เกดิจากสญัญาประกนัภัย 

บทน า 12  กิจการต้องน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยสนับสนุนให้น ามาใช้ปฏิบัติ

ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ผู้รับประกันภัยไม่จ าเป็นต้องน าข้อก าหนดบางประการของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบัติกับข้อมูลเปรียบเทยีบซ่ึงเกี่ยวข้องกับรอบระยะเวลาบัญชีที่

เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 

บทน า 13  (บทน าน้ีไม่ใช้) 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่4 เรือ่ง  สญัญาประกนัภยั 
 

วตัถุประสงค ์

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดรายงานทางการเงินส าหรับสัญญา

ประกนัภัยที่ออกโดยกิจการใดๆ  (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ จะใช้ค าว่า “ผู้รับประกันภัย”) 

จนกว่าโครงการในระยะที่สองของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสญัญาประกันภัยจะแล้วเสรจ็ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ต้องการ 

1.1 จ ากดัการแก้ไขวิธกีารบัญชีของผู้รับประกนัภัยส าหรับสญัญาประกนัภัย 

1.2 เปิดเผยข้อมูลซึ่งระบุและอธิบายถึงจ านวนเงินที่เกิดจากสัญญาประกันภัยในงบการเงินของผู้รับ

ประกันภัย และช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถึงจ านวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของ

กระแสเงินสดในอนาคตจากสญัญาประกนัภัย 

ขอบเขต 

2. กจิการต้องน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏบิัติกบั 

2.1 สัญญาประกันภัย (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) ที่กิจการเป็นผู้ออก และสัญญาประกันภัยต่อที่

กจิการถือไว้ 

2.2 เคร่ืองมือทางการเงินที่กิจการออกซ่ึงมีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ (ดูย่อหน้าที่ 35)   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

(เมื่อมีการประกาศใช้) ก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงเคร่ืองมือทาง

การเงินที่มีลักษณะดังกล่าวด้วย 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ได้กล่าวถึงวิธีการบัญชีในเร่ืองอื่นๆของผู้รับประกันภัย เช่น 

การบัญชีส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยผู้รับประกันภัยและหน้ีสินทางการเงินที่ออกโดยผู้รับ

ประกนัภัย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมี

การประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อ

มีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง  การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทาง

การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ยกเว้นข้อก าหนดเกี่ยวกบัการปฏบิัติในช่วงเปล่ียนแปลงในย่อหน้าที่ 45 

 

 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีประกอบด้วยย่อหน้าที่ 1 ถึง 45 ทุกย่อหน้ามีความส าคัญเท่ากัน โดย

ตัวอักษรหนาด าถือเป็นหลักการที่ส  าคัญ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องอ่านโดยค านึงถึง

ข้อก าหนดของแม่บทการบัญชี  ในกรณทีี่ไม่ได้ให้แนวปฏบิัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการ

ถือปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 
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4. กจิการต้องไม่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏบิัติกบั 

4.1 การรับประกนัสนิค้าโดยตรง โดยผู้ผลิต ตัวแทนจ าหน่าย หรือผู้ค้าปลีก (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับ

ที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหนี้ สนิ 

หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึน) 

4.2 สนิทรัพย์และหนี้ สนิของนายจ้างภายใต้โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เร่ือง 

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ และภาระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่รายงานโดย

โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เร่ือง การบัญชีและการ

รายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ) 

4.3 สิทธิตามสัญญาหรือภาระผูกพันตามสัญญาซึ่งอาจจะเกิดขึ้ นจากการใช้ประโยชน์หรือสิทธิที่จะใช้

ประโยชน์ในอนาคตของรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน (ตัวอย่างเช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

บางอย่าง ค่าสทิธ ิการจ่ายค่าเช่าที่อาจเกดิข้ึน และรายการที่คล้ายคลึงกัน) เช่นเดียวกับ การประกัน

มูลค่าคงเหลือของผู้เช่าที่แฝงอยู่ในสญัญาเช่าการเงิน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง สัญญาเช่า มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้ และ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน) 

4.4 สญัญาค า้ประกนัทางการเงิน เว้นแต่ผู้ออกได้แสดงอย่างเปิดเผยชัดเจนมาก่อนว่าผู้ออกถือว่าสญัญา

ดังกล่าวเป็นสัญญาประกันภัย และได้ใช้วิธีการบัญชีซึ่งใช้ปฏิบัติกับสัญญาประกันภัย ในกรณี

ดังกล่าว  ผู้ออกอาจเลือกถือปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32  เร่ือง การแสดงรายการ

ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้ และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)หรือ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ 

เลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีส าหรับรายการที่เกิดจากสัญญาค ้า

ประกันทางการเงิน ผู้ออกอาจเลือกปฏิบัติเป็นรายสญัญาได้ แต่เมื่อเลือกวิธีการบัญชีใดส าหรับแต่

ละสญัญาแล้ว ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ 

4.5 เจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ ส าหรับสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การรวมธุรกจิ) 

4.6 สญัญาประกนัภัยตรงที่กจิการถือไว้ (กล่าวคือ สญัญาประกันภัยตรงซึ่งกิจการเป็นผู้เอาประกันภัย) 

อย่างไรกต็าม ผู้เอาประกันภัยต่อต้องน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบัติกับ

สญัญาประกนัภัยต่อที่ถือไว้ 

5. เพ่ือความสะดวกในการอ้างอิง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ เรียกกิจการใดๆ ที่ออกสัญญา

ประกันภัยว่า ผู้รับประกันภัย ไม่ว่าผู้ออกสัญญานั้นจะเป็นผู้รับประกันภัยตามกฎหมายหรือตามที่

หน่วยงานก ากบัดูแลก าหนดไว้หรือไม่กต็าม 

6. สัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญาประกันภัยชนิดหนึ่ง ดังนั้น การอ้างอิงถึงสัญญาประกันภัยทั้งหมดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  ให้รวมถึงสญัญาประกนัภัยต่อด้วย 
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อนุพนัธท์างการเงินแฝง 

7. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้ และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) ก าหนดให้กิจการแยกอนุพันธ์ทางการเงินแฝงบางอย่างออกจากสัญญาหลัก โดยวัดมูลค่า

อนุพันธท์างการเงินแฝงนั้นด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในก าไรหรือขาดทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวถือปฏิบัติกับอนุพันธ์ทางการเงินแฝงในสัญญาประกันภัย

ด้วย เว้นแต่อนุพันธท์างการเงินแฝงนั้นเป็นสญัญาประกนัภัย 

8. ผู้รับประกันภัยไม่จ าเป็นต้องแยกและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมส าหรับสทิธิของผู้เอาประกันภัยในการ

เลือกที่จะเวนคืนสญัญาประกันภัยเพ่ือจ านวนเงินคงที่ (หรือขึ้นอยู่กับจ านวนเงินคงที่และอัตราดอกเบี้ ย) 

ถึงแม้ว่าราคาที่ใช้สิทธิจะแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินจากสัญญารับประกันภัยหลัก ทั้งนี้ เป็น

ข้อยกเว้นซ่ึงไม่ต้องปฏิบัติตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัด

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) อย่างไรกต็ามผู้รับประกันภัยต้องถือปฏิบัติตามข้อก าหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวส าหรับสทิธเิลือกขายหรือสทิธเิลือกเวนคืนเป็นเงินสดที่

แฝงอยู่ในสัญญาประกันภัยหากมูลค่าเวนคืนผันแปรตามการเปล่ียนแปลงในตัวแปรทางการเงิน (เช่น 

ราคาหรือดัชนีตราสารทุน หรือ ราคาหรือดัชนีโภคภัณฑ์) หรือตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงินซ่ึงไม่

เกี่ยวข้องกบัคู่สญัญาประกนัภัย นอกจากนี้  ข้อก าหนดดังกล่าวยังให้ถือปฏิบัติในกรณีที่ความสามารถของ

ผู้เอาประกนัภัยที่จะใช้สทิธเิลือกขายหรือสทิธเิลือกเวนคืนเป็นเงินสดขึ้นอยู่กับการเปล่ียนแปลงในตัวแปร

ดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น สิทธิเลือกขายซึ่งจะสามารถใช้สิทธิได้หากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ข้ึนไปถึงระดับที่

ระบุไว้) 

9. ย่อหน้าที่ 8 ให้ถือปฏิบัติโดยเท่าเทยีมกันกับสทิธิเลือกที่จะเวนคืนเคร่ืองมือทางการเงินซึ่งมีลักษณะการ

ร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ 

 การแยกองคป์ระกอบทีเ่ป็นการฝากเงิน 

10. สญัญาประกนัภัยบางสญัญามีทั้งองค์ประกอบที่เป็นการประกันภัยและองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน ใน

บางกรณผู้ีรับประกนัภัยถูกก าหนดหรือได้รับอนุญาตให้แยกองค์ประกอบเหล่าน้ันออกจากกนั 

10.1 ต้องแยกองค์ประกอบ หากเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสองข้อต่อไปนี้  

10.1.1 ผู้รับประกันภัยสามารถวัดมูลค่าองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน (รวมถึงสิทธิเลือกเวนคืน

แฝงใดๆ) แยกต่างหากได้ (กล่าวคือ สามารถวัดมูลค่าได้โดยไม่ต้องพิจารณาถึง

องค์ประกอบที่เป็นการประกนัภัย) และ 

10.1.2 นโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยไม่ได้ก าหนดให้รับรู้ ภาระผูกพันและสิทธิทั้งหมดที่

เกดิจากองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน 

10.2 อนุญาตแต่ไม่ได้ก าหนดให้ต้องแยกองค์ประกอบ หากผู้รับประกนัภัยสามารถวัดมูลค่าองค์ประกอบ

ที่เป็นการฝากเงินแยกต่างหากได้ตามข้อ 10.1.1 แต่นโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัย

ก าหนดให้รับรู้ภาระผูกพันและสิทธิทั้งหมดที่เกิดจากองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน โดยไม่ต้อง

พิจารณาถึงหลักเกณฑท์ี่ใช้วัดมูลค่าสทิธแิละภาระผูกพันเหล่าน้ัน 

10.3 ห้ามแยกองค์ประกอบ หากผู้รับประกันภัยไม่สามารถวัดมูลค่าองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงินแยก

ต่างหากได้ตามข้อ 10.1.1 
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11. ตัวอย่างกรณีที่นโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยไม่ได้ก าหนดให้รับรู้ภาระผูกพันทั้งหมดที่เกิดจาก

องค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน เช่น ผู้เอาประกันภัยต่อรับค่าสนิไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยต่อ แต่

สญัญาก าหนดให้ผู้เอาประกนัภัยต่อต้องจ่ายคืนค่าสนิไหมทดแทนนั้นในอนาคต  ภาระผูกพันดังกล่าวเกิด

จากองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน หากนโยบายการบัญชีของผู้เอาประกนัภัยต่ออนุญาตให้รับรู้ ค่าสนิไหม

ทดแทนรับจากผู้รับประกันต่อเป็นรายได้โดยไม่รับรู้ภาระผูกพันในการจ่ายคืนเงินจ านวนดังกล่าว ผู้เอา

ประกนัภัยต่อต้องแยกองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน 

12. ในการแยกองค์ประกอบของสญัญา ผู้รับประกนัภัยต้อง 

12.1 น ามาตรฐานฉบับนี้มาถือปฏบิัติกบัองค์ประกอบที่เป็นการประกนัภัย 

12.2 น ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมี

การประกาศใช้) มาถือปฏบิัติกบัองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน 

 

การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่า 

การยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่นๆ เป็นการ

ชัว่คราว 

13. ย่อหน้าที่ 10-12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี            

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด ก าหนดเกณฑ์ส าหรับกิจการเพ่ือใช้ในการ

ก าหนดนโยบายการบัญชี หากไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินก าหนดให้ถือปฏบิัติเป็นการเฉพาะกับ

รายการนั้น อย่างไรกต็ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยกเว้นให้ผู้รับประกนัภัยไม่ต้องน าเกณฑ์

เหล่าน้ันมาถือปฏบิัติกบันโยบายการบัญชีส าหรับ 

13.1 สญัญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยเป็นผู้ออก (รวมทั้งต้นทุนในการได้มาที่เกี่ยวข้องและสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการตามที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 31 และ 32) และ 

13.2 สญัญาประกนัภัยต่อที่ผู้รับประกนัภัยถือไว้ 

14. อย่างไรกต็าม มาตรฐานฉบับนี้ ไม่ได้ยกเว้นผู้รับประกันภัยจากบางหลักเกณฑ์ในย่อหน้าที่ 10-12 ของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง

บัญชี และข้อผิดพลาด กล่าวคือผู้รับประกนัภัย 

14.1 ต้องไม่รับรู้ หนี้ สินจากประมาณการหนี้ สินใดๆ ส าหรับค่าสินไหมทดแทนในอนาคตที่อาจเกิดขึ้ น 

หากค่าสนิไหมทดแทนภายใต้สญัญาประกันภัยเหล่านั้นไม่มีอยู่จริง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

(เช่น ส ารองค่าสนิไหมทดแทนที่เกดิจากมหันตภัย และส ารองรักษาระดับค่าสนิไหมทดแทน) 

14.2 ต้องท าการทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิ ตามที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 15-19 

14.3 ต้องตัดรายการหนี้ สินจากสญัญาประกันภัย (หรือบางส่วนของหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย) ออก

จากงบแสดงฐานะการเงินต่อเมื่อหนี้สนิจากสญัญาประกันภัยนั้นหมดไป  กล่าวคือ เมื่อภาระผูกพัน

ตามสญัญานั้นหมดลง หรือถูกยกเลิก หรือสิ้นผลบังคับ 

14.4 ต้องไม่หักกลบ 

14.1.1 สนิทรัพย์จากสญัญาประกนัภัยต่อ กบั หนี้สนิจากสญัญาประกนัภัยที่เกี่ยวข้อง หรือ 

14.1.2 รายได้หรือค่าใช้จ่ายจากสัญญาประกันภัยต่อ  กับ ค่าใช้จ่ายหรือรายได้จากสัญญา

ประกนัภัยที่เกี่ยวข้อง 
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14.5 ต้องพิจารณาว่าสนิทรัพย์จากสญัญาประกนัภัยต่อเกดิการด้อยค่าหรือไม่ (ดูย่อหน้าที่ 20) 

 

การทดสอบความเพียงพอของหนี้ สิน 

15. ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผูร้บัประกนัภยัตอ้งประเมินหนี้ สินจากสญัญาประกนัภยัท่ีรบัรูไ้วใ้น  

งบการเงินว่าเพียงพอหรือไม่ โดยใชป้ระมาณการปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจาก

สญัญาประกนัภยั หากการประเมินนั้นแสดงใหเ้ห็นว่ามูลค่าตามบญัชีของหนี้ สินจากสญัญาประกนัภยั 

(หักดว้ยต้นทุนในการไดม้ารอการตัดบญัชีท่ีเกี่ยวขอ้ง และสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น 

รายการท่ีกล่าวไวใ้นย่อหนา้ท่ี 31 และ 32) ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกบัการประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคต ใหร้บัรูส่้วนท่ีไม่เพียงพอทั้งหมดในก าไรหรือขาดทุน  

16. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่มีข้อก าหนดให้ปฏบิัติเพ่ิมเติมอีก หากผู้รับประกันภัยได้ใช้การ

ทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดขั้นต ่าดังต่อไปนี้แล้ว  

16.1 การทดสอบได้พิจารณาประมาณการปัจจุบันของกระแสเงินสดที่เกิดจากสัญญาทั้งหมด รวมทั้ง

กระแสเงินสดที่เกดิจากรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้นทุนในการจัดการค่าสนิไหมทดแทน และกระแส

เงินสดที่เกดิจากการใช้สทิธเิลือกแฝงและการประกนัผลประโยชน ์

16.2 หากการทดสอบแสดงให้เหน็ว่าหนี้ สนิบันทกึไม่เพียงพอ ส่วนที่ไม่เพียงพอทั้งหมดต้องรับรู้ ในก าไร

หรือขาดทุน 

17. หากนโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยไม่ได้ก าหนดให้ท าการทดสอบความเพียงพอของหนี้ สินตาม

ข้อก าหนดขั้นต ่าในย่อหน้าที่ 16 ผู้รับประกนัภัยต้อง 

17.1 พิจารณามูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิจากสญัญาประกนัภัยที่เกี่ยวข้อง
1
 หักด้วย มูลค่าตามบัญชีของ 

17.1.1 ต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องใดๆ และ 

17.1.2 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องใดๆ เช่น สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจหรือ 

การโอนกลุ่มสญัญาประกันภัย (ดูย่อหน้าที่ 31 และ 32) แต่ไม่รวมถึงสนิทรัพย์จากการ

ประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องเนื่องจากผู้รับประกันภัยได้แยกบันทึกรายการดังกล่าวต่างหาก

แล้ว (ดูย่อหน้าที่ 20) 

17.2 พิจารณาว่าจ านวนตามวิธกีารในข้อ 17.1 น้อยกว่ามูลค่าของหน้ีสนิจากสญัญาประกันภัยที่เกี่ยวข้อง

หากพิจารณาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณ

การหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกดิข้ึนหรือไม่ หากน้อยกว่า ผู้รับประกันภัยต้อง

รับรู้ ส่วนต่างทั้งหมดในก าไรหรือขาดทุน และปรับลดมูลค่าต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่

เกี่ยวข้องหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้อง หรือปรับเพ่ิมมูลค่าหนี้ สินจากสัญญาประกันภัยที่

เกี่ยวข้อง 

18. หากการทดสอบความเพียงพอของหนี้ สนิของผู้รับประกันภัยเป็นไปตามข้อก าหนดขั้นต ่าในย่อหน้าที่ 16 

ให้ท าการทดสอบความเพียงพอของหนี้ สนิโดยพิจารณาหนี้ สินของทุกสญัญาประกันภัยรวมกัน หากการ

                                                 
1 หนี้ สินจากสัญญาประกนัภัยที่เกี่ยวข้องคือ หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย (รวมถึงต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่

เกี่ยวข้อง และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งนโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยไม่ได้ก าหนดให้ใช้การทดสอบ

ความเพียงพอของหนี้สนิที่เป็นไปตามข้อก าหนดขั้นต ่าในย่อหน้าที่ 16 
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ทดสอบความเพียงพอของหนี้ สนิไม่เป็นไปตามข้อก าหนดขั้นต ่า ให้เปรียบเทยีบกับหนี้ สนิซึ่งค านวณตาม

วิธีการที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 17 แบ่งตามกลุ่มสัญญา  โดยก าหนดให้สัญญาที่มีความเสี่ยงโดยทั่วไป

คล้ายคลึงกนัและสามารถบริหารจัดการร่วมกนัได้ให้อยู่ในกลุ่มสญัญาเดียวกนั 

19. มูลค่าที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 17.2 (กล่าวคือ มูลค่าของหนี้ สนิจากสญัญาประกันภัยที่เกี่ยวข้องซ่ึงใช้ตาม

เกณฑข์องมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกิดข้ึน 

และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน) ต้องสะท้อนก าไรขั้นต้นจากการลงทุนที่จะได้รับในอนาคต (ดูย่อหน้าที่ 27–

29) เฉพาะกรณทีี่มูลค่าของหนี้ สนิตามสญัญาประกันภัยที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 17.1 ได้สะท้อนถึงก าไร

ขั้นต้นเหล่าน้ันด้วย 

การดอ้ยค่าของสินทรพัยจ์ากการประกนัภยัต่อ 
20. หากสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อของผู้เอาประกันภัยต่อเกิดการด้อยค่า ผู้เอาประกันภัยต่อ 

ต้องปรับลดมูลค่าตามบัญชีลงตามจ านวนที่เกิดการด้อยค่า และรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในก าไรหรือ

ขาดทุน สนิทรัพย์จากการประกนัภัยต่อเกดิการด้อยค่าเมื่อ 

20.1 มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนอันเป็นผลจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนภายหลังการรับรู้ สนิทรัพย์จากการ

ประกันภัยต่อเมื่อเร่ิมแรก ท าให้ผู้เอาประกันภัยต่ออาจจะไม่ได้รับจ านวนเงินทั้งหมดตามเงื่อนไข

ของสญัญา และ 

20.2 ผลกระทบต่อจ านวนเงินจากเหตุการณท์ี่ผู้เอาประกันภัยต่อจะได้รับจากผู้รับประกันภัยต่อ สามารถ

วัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

21.  ข้อความตามย่อหน้าที่ 22 ถึง 30 ให้น ามาถือปฏิบัติส าหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของผู้รับ

ประกนัภัย 

22. ผู ้ร ับประกันภัยอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับสัญญาประกันภัย ได้ก็ต่อเมื่อการ

เปลี่ยนแปลงนั้นท าใหง้บการเงินเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินมากข้ึน

และไม่ท าใหค้วามน่าเช่ือถือลดลง หรือท าใหค้วามน่าเช่ือถือมากข้ึนและไม่ท าใหค้วามเกี่ยวขอ้งกบั

การตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจลดลง  ผูร้บัประกนัภยัตอ้งพิจารณาความเกี่ยวขอ้งต่อการตดัสินใจเชิง

เศรษฐกิจและความน่าเช่ือถือไดต้ามเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรบัปรุง 

2552) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบญัชี และขอ้ผิดพลาด 

23. เพ่ือสนับสนุนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับสญัญาประกนัภัย ผู้รับประกนัภัยต้องแสดงให้เห็น

ว่าการเปล่ียนแปลงนั้นท าให้งบการเงินเป็นไปตามเกณฑใ์นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) 

เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด มากขึ้ น แต่การ

เปล่ียนแปลงไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามเกณฑเ์หล่าน้ันทั้งหมด โดยเฉพาะประเดน็ดังต่อไปนี้  

23.1 อตัราดอกเบี้ยในตลาดปัจจุบัน (ย่อหน้าที่ 24) 

23.2 การถือปฏบิัติตามแนวปฏบิัติที่ใช้อยู่ต่อไป (ย่อหน้าที่ 25) 

23.3 ความระมัดระวัง (ย่อหน้าที่ 26) 

23.4 ก าไรขั้นต้นจากการลงทุนที่จะได้รับในอนาคต (ย่อหน้าที่ 27–29) และ 

23.5 การบัญชีเงา (ย่อหน้าที่ 30) 
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อตัราดอกเบี้ ยในตลาดปัจจุบนั 

24. ผู้รับประกันภัยได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้ถูกก าหนดให้ต้องเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเพ่ือที่จะวัดมูลค่า

หนี้ สนิจากสญัญาประกันภัย
2
 ให้สะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ ยในตลาดปัจจุบัน และรับรู้การเปล่ียนแปลงใน

หนี้ สินเหล่านั้นในก าไรหรือขาดทุน ในขณะเดียวกัน ผู้รับประกันภัยอาจเร่ิมน านโยบายการบัญชีที่

ก าหนดให้ใช้การประมาณการโดยใช้ข้อมูลและข้อสมมติอื่นๆที่ เป็นปัจจุบันเพ่ือวัดมูลค่าหน้ีสิน            

ในย่อหน้านี้ อนุญาตให้ผู้รับประกันภัยสามารถเลือกที่จะเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับหน้ีสนิจาก

สัญญาประกันภัยได้ โดยไม่ต้องใช้นโยบายการบัญชีดังกล่าวโดยสม ่าเสมอกับหน้ีสินอื่นๆที่มีลักษณะ

คล้ายคลึงกนั ซึ่งเป็นการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด หากผู้รับ

ประกันภัยเลือกที่จะเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตามย่อหน้าน้ี ผู้รับประกันภัยต้องใช้อัตราดอกเบี้ ยใน

ตลาดปัจจุบัน (รวมทั้งใช้การประมาณการ และข้อสมมติอื่นๆที่เป็นปัจจุบัน (ถ้ามี)) อย่างสม ่าเสมอต่อไป

ในทุกงวดบัญชีในการวัดมูลค่าหนี้สนิเหล่านั้นทั้งหมดจนกว่าภาระหนี้สนินั้นจะหมดไป 

การถอืปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทีใ่ชอ้ยู่ต่อไป 

25. ผู้รับประกันภัยอาจยังคงใช้แนวปฏิบัติเหล่านี้ ต่อไปได้ แต่การเร่ิมน าแนวปฏิบัติเหล่านี้ เข้ามาใช้นั้นถือว่า

ไม่ปฏบิัติตามข้อก าหนดของย่อหน้าที่ 22 

25.1 การวัดมูลค่าหนี้สนิจากสญัญาประกนัภัยโดยใช้หลักการไม่คิดลด 

25.2 การวัดมูลค่าสทิธติามสญัญาที่จะได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนในอนาคตด้วยมูลค่าที่สงูกว่า

มูลค่ายุติธรรมของค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยเปรียบเทยีบกับค่าธรรมเนียมในปัจจุบันซึ่งเรียกเกบ็

โดยผู้ให้บริการในตลาดรายอื่นๆ ซึ่งให้บริการที่คล้ายคลึงกัน  ซึ่งเป็นไปได้ว่ามูลค่ายุติธรรมเมื่อ

เร่ิมแรกของสิทธิตามสญัญาเหล่านั้นจะเท่ากับต้นทุนในการเร่ิมต้นที่จ่ายไป เว้นแต่ค่าธรรมเนียม

การจัดการลงทุนในอนาคตและต้นทุนที่เกี่ยวข้องนั้นจะแตกต่างไปจากค่าธรรมเนียมและต้นทุน

ของตลาดที่เปรียบเทยีบกนัได้เป็นอย่างมาก 

25.3 การใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันส าหรับสญัญาประกันภัย (รวมทั้งต้นทุนในการได้มารอการ

ตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)) ของบริษัทย่อย ยกเว้นตามที่

อนุญาตโดยย่อหน้าที่ 24 หากนโยบายการบัญชีเหล่านั้นมีความแตกต่างกัน ผู้รับประกันภัยอาจ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีได้หากการเปล่ียนแปลงน้ันไม่ท าให้นโยบายการบัญชีมีความ

หลากหลายมากกว่าเดิม และการเปล่ียนแปลงน้ันเป็นไปตามข้อก าหนดอื่นๆ ในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้ ด้วย 

                                                 
2
 ในย่อหน้านี้  หนี้ สนิจากสัญญาประกันภัย ได้รวมถึงต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง และสินทรัพย์ไม่มี

ตวัตนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะกล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 31 และ 32 
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ความระมดัระวงั  

26. ผู้รับประกันภัยไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับสัญญาประกันภัยเพ่ือขจัดความ

ระมัดระวังที่มากเกินความจ าเป็น อย่างไรก็ตาม หากผู้รับประกันภัยได้วัดมูลค่าหนี้ สินจากสัญญา

ประกนัภัยด้วยความระมัดระวังที่เพียงพออยู่แล้ว ผู้รับประกนัภัยไม่ควรเพ่ิมความระมัดระวังขึ้นไปอกี 

 ก าไรขั้นตน้จากการลงทุนทีจ่ะไดร้บัในอนาคต 

27. ผู้รับประกันภัยไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับสญัญาประกันภัยเพ่ือขจัดก าไรขั้นต้น

จากการลงทุนที่จะได้รับในอนาคต อย่างไรกต็ามมีข้อสมมุติที่โต้แย้งว่างบการเงินของผู้รับประกันภัยอาจ

เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินและน่าเช่ือถือน้อยลง หากผู้รับประกันภัยน า

นโยบายการบัญชีที่สะท้อนก าไรขั้นต้นจากการลงทุนที่จะได้รับในอนาคตเข้ามาใช้ในการวัดมูลค่าสัญญา

ประกันภัย เว้นแต่ก าไรขั้นต้นเหล่านั้นกระทบต่อการช าระหนี้ สินตามสัญญาประกันภัย ตัวอย่างของ

นโยบายการบัญชีที่สะท้อนถึงก าไรขั้นต้นเหล่าน้ัน ได้แก่ 

27.1 ใช้อตัราคิดลดที่สะท้อนถึงประมาณการผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ของผู้รับประกนัภัย หรือ 

27.2 ประมาณการจ านวนผลตอบแทนจากสินทรัพย์โดยใช้อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ และคิดลด

จ านวนผลตอบแทนนั้นด้วยอัตราคิดลดอีกอัตราหนึ่ง และน าผลที่ได้ไปรวมในการวัดมูลค่าของ

หนี้สนิ 

28. ผู้รับประกนัภัยอาจหักล้างข้อสมมติโต้แย้งในย่อหน้าที่ 27 ได้ ถ้าองค์ประกอบอื่นๆ ของการเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีท าให้งบการเงินเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินและมีความ

น่าเช่ือถือมากขึ้น พอเพียงที่จะท าให้มีความส าคัญกว่าการลดลงของความเกี่ยวข้องกับการตัดสนิใจและ

ความน่าเช่ือถือหากผู้รับประกนัภัยรวมก าไรขั้นต้นจากการลงทุนที่จะได้รับในอนาคตเข้าไปในการวัดมูลค่า

หนี้ สิน  ตัวอย่างเช่น สมมติว่านโยบายการบัญชีส าหรับสัญญาประกันภัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของผู้รับ

ประกนัภัยบันทกึหนี้ สนิ ณ วันเร่ิมต้นสญัญาด้วยข้อสมมติที่สะท้อนความระมัดระวังมากเกินความจ าเป็น 

และใช้อัตราคิดลดที่ก าหนดโดยหน่วยงานก ากับดูแลโดยไม่อ้างอิงโดยตรงกับสภาวะตลาด และไม่ได้

พิจารณาถึงผลกระทบจากสทิธเิลือกแฝงและการประกนัผลประโยชน์  ผู้รับประกนัภัยอาจท าให้งบการเงิน

เกี่ยวข้องต่อการตัดสนิใจมากขึ้นโดยไม่ท าให้ความน่าเช่ือถือลดลง โดยเปล่ียนไปใช้หลักการบัญชีที่มุ่งเน้น

การให้ข้อมูลในภาพรวมเพ่ือการตัดสนิใจลงทุนซึ่งใช้กนัอย่างกว้างขวางและเกี่ยวข้องกบั 

28.1 ประมาณการและสมมติฐานที่เป็นปัจจุบัน 

28.2 การปรับปรุงอย่างสมเหตุสมผล (แต่ไม่ได้ระมัดระวังมากเกินความจ าเป็น) เพ่ือให้สะท้อนถึง 

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

28.3 การวัดมูลค่าซ่ึงสะท้อนทั้งมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกแฝงและการประกัน

ผลประโยชน ์และ 

28.4 อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบัน แม้ว่าอัตราคิดลดนั้นจะสะท้อนถึงผลตอบแทนโดยประมาณจาก 

สนิทรัพย์ของผู้รับประกนัภัย 

29. ในวิธกีารวัดมูลค่าบางวิธจีะใช้อตัราคิดลดในการพิจารณามูลค่าปัจจุบันของก าไรขั้นต้นในอนาคต จากนั้น

ก าไรขั้นต้นดังกล่าวจะถูกปันส่วนไปยังงวดเวลาต่างๆโดยการใช้สตูรค านวณ ซึ่งวิธีการดังกล่าวท าให้อัตรา

คิดลดมีผลกระทบโดยอ้อมต่อการวัดมูลค่าของหนี้ สิน กล่าวคือการใช้อัตราคิดลดที่ไม่เหมาะสมจะมี

ผลกระทบเพียงเลก็น้อยหรือไม่มีผลกระทบเลยต่อการวัดมูลค่าของหนี้สนิเมื่อเร่ิมแรก อย่างไรกต็าม ยังมี
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วิธกีารวัดมูลค่าอื่นที่อตัราคิดลดจะเป็นตัวก าหนดมูลค่าของหนี้สนิโดยตรง ในกรณีหลังนั้นการใช้อัตราคิด

ลดซึ่งคิดจากผลตอบแทนของสนิทรัพยจ์ะเกดิผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญมากกว่า จึงไม่น่าเป็นไปได้อย่าง

ยิ่งที่ผู้รับประกนัภัยจะสามารถหักล้างข้อสมมติโต้แย้งในย่อหน้าที่ 27 ลงได้ 

การบญัชีเงา  

30. ในแบบจ าลองทางบัญชีบางแบบ ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้ นจริงจากสินทรัพย์ของผู้รับประกันภัยจะมี

ผลกระทบโดยตรงต่อการวัดมูลค่าบางส่วนหรือทั้งหมดของ (1) หนี้ สนิจากสญัญาประกันภัย (2) ต้นทุน

ในการได้มารอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง และ (3) สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่อธิบายไว้

ในย่อหน้าที่ 31 และ 32   ผู้รับประกันภัยได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้ถูกก าหนดให้เปล่ียนแปลงนโยบายการ

บัญชีเพ่ือให้ผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่เกิดข้ึนจริงจากสนิทรัพย์ มีผลกระทบต่อการวัดมูลค่า

รายการดังกล่าวไปในทางเดียวกันกับผลกระทบจากผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจริง กล่าวคือการ

ปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกบัหน้ีสนิจากสญัญาประกนัภัย (หรือต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชี หรือสนิทรัพย์

ไม่มีตัวตน) ต้องถูกรับรู้ ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น เฉพาะกรณีที่ผลก าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจริง

ดังกล่าวถูกรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น วิธปีฏบิัตินี้ เรียกว่า “การบัญชีเงา” 

สญัญาประกนัภยัทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจหรือการโอนกลุ่มสญัญาประกนัภยั  

31. เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552)  เร่ือง การรวมธุรกิจ    

ณ วันที่ซ้ือ ผู้รับประกนัภัยต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สนิจากสญัญาประกันภัยและสนิทรัพย์จากสญัญา

ประกันภัยที่ได้รับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรกต็าม ผู้รับประกันภัยได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้ถูก

ก าหนดให้แสดงข้อมูลเพ่ิมเติมโดยแยกมูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกันภัยที่ได้มาออกเป็นสอง

องค์ประกอบดังนี้  

31.1 หนี้สนิที่วัดมูลค่าตามนโยบายการบัญชีของผู้รับประกนัภัยส าหรับสญัญาประกนัภัยที่ออก และ 

31.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็นผลต่างระหว่าง (1) มูลค่ายุติธรรมของสิทธิและภาระผูกพันจากการ

ประกันภัยที่รับโอนมา และ (2) มูลค่าที่อธิบายในข้อ 31.1 โดยการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ีต้องสอดคล้องกบัการวัดมูลค่าของหน้ีสนิจากสญัญาประกนัภัยที่เกี่ยวข้อง 

32. ผู้รับประกนัภัยที่เป็นผู้ซื้อกลุ่มสญัญาประกนัภัยอาจแสดงข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 31 

33. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 31 และ 32 ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อย่างไรกต็ามมาตรฐานการบัญชีทั้งสองฉบับดังกล่าวถือปฏิบัติกับ

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ได้แก่ รายช่ือของลูกค้าและความสมัพันธ์กับลูกค้าซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังที่

จะได้มาซึ่งสญัญาประกันภัยในอนาคต ซึ่งสัญญาเหล่านี้ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสทิธิและภาระผูกพันจาก

จากการประกนัภัยซึ่งมีอยู่ ณ วันที่เกดิการรวมธุรกจิหรือการโอนกลุ่มสญัญาประกนัภัย 
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ลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชนต์ามดุลยพินจิ 

ลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชนต์ามดุลยพินจิในสญัญาประกนัภยั 

34. สญัญาประกันภัยบางสัญญาประกอบด้วยส่วนที่เป็นการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ และส่วนการ

ประกนัผลประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้ออกสญัญาดังกล่าว 

34.1 อาจจะแต่ไม่จ าเป็นต้องรับรู้ ส่วนการประกันผลประโยชน์แยกต่างหากจากส่วนของการร่วมรับ

ผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ หากผู้ออกสัญญาไม่รับรู้ รายการดังกล่าวแยกจากกัน ให้จัดประเภท

สญัญาทั้งฉบับเป็นหนี้สนิ หากผู้ออกสญัญาแยกรายการดังกล่าวออกจากกัน ให้จัดประเภทส่วนการ

ประกนัผลประโยชน์เป็นหนี้สนิ 

34.2 ถ้าแยกส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจออกจากส่วนการประกันผลประโยชน์ ผู้ออก

สัญญาต้องจัดประเภทส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจเป็นหนี้ สินหรือแสดงเป็น

รายการแยกออกมาภายใต้ส่วนของเจ้าของ   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่ได้ระบุ

วิธกีารในการพิจารณาว่าควรแสดงส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจนั้นเป็นหนี้ สนิหรือ

ส่วนของเจ้าของอย่างไร ผู้ออกสัญญาอาจแยกองค์ประกอบของส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์

ตามดุลยพินิจแบ่งเป็นส่วนที่เป็นหนี้ สนิและส่วนที่เป็นส่วนของเจ้าของกไ็ด้ และต้องใช้นโยบายการ

บัญชีในการแยกองค์ประกอบดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ   ผู้ออกสญัญาต้องไม่จัดประเภทส่วนของการ

ร่วมรับประโยชน์เป็นรายการที่ไม่ใช่ทั้งหนี้สนิและส่วนของเจ้าของ 

34.3 อาจรับรู้ เบี้ ยประกันภัยรับทั้งหมดเป็นรายได้โดยไม่แยกองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ โดยที่

การเปล่ียนแปลงในส่วนการประกันผลประโยชน์และในส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลย

พินิจซึ่งถูกจัดประเภทเป็นหนี้สนิต้องรับรู้ ในก าไรหรือขาดทุน หากส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของลักษณะ

การร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจถูกจัดประเภทไว้ในส่วนของเจ้าของ  ผู้ออกสญัญาต้องปันส่วน

ก าไรหรือขาดทุนให้กบัส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจดังกล่าว (เช่นเดียวกับการปัน

ส่วนก าไรหรือขาดทุนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย)   ผู้ออกสญัญาต้องรับรู้ส่วนของก าไรหรือ

ขาดทุนที่ปันส่วนให้กบัองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของของการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ

เป็นการจัดสรรก าไรหรือขาดทุน ไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน) 

34.4 หากสัญญานั้นมีอนุพันธ์ทางการเงินแฝงที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 

เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ให้น ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมาถือปฏบิัติกบัอนุพันธท์างการเงินแฝงนั้น 

34.5 ส าหรับกรณีอื่นๆที่ไม่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 14-20 และ 34.1-34.4 ผู้ออกสัญญาต้องใช้

นโยบายการบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันต่อไปส าหรับสญัญาดังกล่าว เว้นแต่ผู้ออกสญัญาเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีเหล่าน้ันตามย่อหน้าที่ 21–30 
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ลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชนต์ามดุลยพินจิในเครือ่งมือทางการเงิน 

35. ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 34 ให้ถือปฏิบัติกับเคร่ืองมือทางการเงินซึ่งมีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตาม 

ดุลยพินิจด้วย นอกจากนี้  

35.1 หากผู้ออกสัญญาจัดประเภทลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจทั้งหมดเป็นหนี้ สิน       

ผู้ออกสัญญาต้องน าวิธีการทดสอบความเพียงพอของหนี้ สินในย่อหน้าที่ 15–19 มาถือปฏิบัติกับ

สญัญาทั้งฉบับ (กล่าวคือ ทั้งส่วนการประกันผลประโยชน์และลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตาม

ดุลยพินิจ) ผู้ออกสัญญาไม่จ าเป็นต้องใช้วิธีการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง 

การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาถือปฏิบัติกับส่วนการ

ประกนัผลประโยชน์ 

35.2 หากผู้ออกสญัญาจัดประเภทส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ

เป็นองค์ประกอบแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ หน้ีสนิที่รับรู้ส  าหรับสญัญาทั้งฉบับต้องไม่น้อยกว่า

มูลค่าหนี้ สนิจากส่วนการประกันผลประโยชน์หากได้มีการวัดค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 

เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน(เมื่อมีการประกาศใช้)  ซึ่งประกอบด้วย

มูลค่าที่แท้จริงของสทิธเิลือกที่จะเวนคืนสญัญา แต่ไม่จ าเป็นต้องรวมมูลค่าตามเวลาหากย่อหน้าที่ 9 

ยกเว้นการวัดค่าสทิธิเลือกนั้นด้วยมูลค่ายุติธรรม ผู้ออกสญัญาไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยมูลค่าจากการ

น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบัติกับส่วนการประกันประโยชน์ และไม่

จ าเป็นต้องน าเสนอมูลค่านั้นเป็นรายการแยกต่างหาก นอกจากนี้ ในกรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า

หนี้สนิส าหรับสญัญาทั้งฉบับสงูกว่า ผู้ออกสญัญาไม่จ าเป็นต้องค านวณหามูลค่าของส่วนการประกัน

ผลประโยชน์อกี 

35.3 ถึงแม้ว่าสัญญาเหล่านี้ เป็นเคร่ืองมือทางการเงิน ผู้ออกสญัญาอาจรับรู้ เบี้ ยประกันภัยส าหรับสญัญา

ดังกล่าวเป็นรายได้ และรับรู้การเพ่ิมขึ้นในมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิเป็นค่าใช้จ่ายต่อไปได้ 

35.4 ถึงแม้ว่าสญัญาเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน ผู้ออกสญัญาที่น าย่อหน้าที่ 20.2 ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้) มาถือปฏิบัติกับสญัญาที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ ต้องเปิดเผย

ดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดที่รับรู้ ในก าไรหรือขาดทุน แต่ไม่จ าเป็นต้องค านวณดอกเบี้ ยจ่ายดังกล่าวโดยใช้

วิธอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

การอธิบายจ านวนเงินทีร่บัรูใ้นงบการเงิน 
36. ผูร้บัประกนัภยัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื่อระบุและอธิบายถึงจ านวนเงินในงบการเงินท่ีเกิดจากสญัญา

ประกนัภยั 

37. เพ่ือให้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 36 ผู้รับประกนัภัยต้องเปิดเผย 

37.1 นโยบายการบัญชีส าหรับสญัญาประกนัภัย และสนิทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 
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37.2 สนิทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่รับรู้ ในงบการเงิน (และกระแสเงินสด หากผู้รับประกันภัย

น าเสนองบกระแสเงินสดโดยใช้วิธีทางตรง) ซึ่งเกิดจากสัญญาประกันภัย นอกจากนี้  หากผู้รับ

ประกนัภัยเป็นผู้เอาประกนัภัยต่อ ผู้รับประกนัภัยต้องเปิดเผย 

37.2.1 ผลก าไรหรือขาดทุนที่รับรู้ ในก าไรหรือขาดทุนจากการซื้อประกนัภัยต่อ และ 

37.2.2 ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับงวด และมูลค่าตามบัญชีหลังหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม ณ วันต้นงวด

และวันสิ้ นงวด หากผู้เอาประกันภัยต่อบันทึกผลก าไรและขาดทุนที่ เกิดจากการซ้ือ

ประกนัภัยต่อเป็นรายการรอการตัดบัญชีและตัดจ าหน่ายรายการดังกล่าว 

37.3 วิธกีารที่ใช้ในการก าหนดข้อสมมติที่ส่งผลกระทบมากที่สดุต่อการวัดมูลค่าจ านวนเงินของรายการที่

รับรู้ ในย่อหน้าที่ 37.2 หากปฏิบัติได้ ผู้รับประกันภัยต้องเปิดเผยจ านวนเงินตามข้อสมมติที่ถูกใช้

เหล่าน้ันด้วย 

37.4 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในสมมติฐานที่ใช้วัดมูลค่าสนิทรัพย์จากสญัญาประกันภัยและหนี้ สนิ

จากสญัญาประกันภัย โดยแยกแสดงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงแต่ละรายการซึ่งมีผลกระทบ

อย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 

37.5 การกระทบยอดการ เป ล่ียนแปลงในห น้ีสินจากสัญญาประกัน ภั ย  สินท รัพ ย์จากการ 

ประกนัภัยต่อ และต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี) 

ลกัษณะและขอบเขตของความเสีย่งทีเ่กิดจากสญัญาประกนัภยั 

38. ผูร้บัประกนัภยัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินประเมินลกัษณะและขอบเขตของความ

เส่ียงท่ีเกิดจากสญัญาประกนัภยั 

39. เพ่ือให้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 38 ผู้รับประกนัภัยต้องเปิดเผย 

39.1 วัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากสญัญาประกันภัย และ

วิธกีารที่จะใช้จัดการกบัความเสี่ยงเหล่าน้ัน 

39.2 ยกเลิกย่อหน้าน้ี 

39.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย (ทั้งก่อนและหลังการใช้การประกันภัยต่อเพ่ือลด

ความเสี่ยง) รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกบั 

39.3.1 ความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัย (ดูย่อหน้าที่ 39ก) 

39.3.2 การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย รวมถึงวิธีการที่ผู้บริหารใช้เพ่ือ

พิจารณาการกระจุกตัวของความเสี่ยงดังกล่าว และการอธิบายถึงลักษณะร่วมที่ระบุถึง

การกระจุกตัวแต่ละประเภท (เช่น ประเภทของเหตุการณ์ที่รับประกันภัย พ้ืนที่ทาง

ภมูิศาสตร์ หรือสกุลเงิน) 

39.3.3 จ านวนค่าสินไหมทดแทนที่ เกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกับจ านวนที่ประมาณการไว้ 

(กล่าวคือพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทน) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของ

ค่าสินไหมทดแทนต้องเปิดเผยย้อนหลังตั้ งแต่รอบบัญชีที่ ค่าสินไหมทดแทนที่มี

สาระส าคัญล่าสุดเกิดขึ้ นโดยที่ ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน

เกี่ยวกับจ านวนเงินและระยะเวลาของการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนนั้น แต่ไม่จ าเป็นต้อง

ย้อนหลังไปเกนิกว่าสบิปี  ผู้รับประกนัภัยไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลพัฒนาการส าหรับ

ค่าสนิไหมทดแทนซึ่งความไม่แน่นอนของจ านวนเงินและจังหวะเวลาการจ่ายค่าสนิไหม

ทดแทนสามารถยุติได้ภายในหนึ่งปี 
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39.4 ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านตลาด ซึ่ง

จะต้องถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 31-42 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การ

เปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หากสัญญาประกันภัยนั้นอยู่

ภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว อย่างไรกต็าม 

39.4.1 ผู้รับประกันภัยไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์การครบก าหนดตามที่ก าหนด

ในย่อหน้าที่ 39.1 และ39.2 ของมาตรฐานการการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง 

การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หากผู้รับ

ประกันภัยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาโดยประมาณของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิซึ่ง

เป็นผลมาจากการรับรู้หนี้ สนิจากสญัญาประกันภัยแทน ทั้งนี้  อาจท าในรูปแบบของการ

วิเคราะห์ด้วยการประมาณการจังหวะเวลาของจ านวนเงินที่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน 

39.4.2 หากผู้รับประกันภัยเลือกใช้วิธีการอื่นในการจัดการความอ่อนไหวต่อสภาวะตลาด เช่น 

การวิเคราะห์มูลค่าแฝง ผู้รับประกันภัยอาจจะใช้การวิเคราะห์ความอ่อนไหวนั้นเพ่ือให้

เป็นไปตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 40.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  (เมื่อมีการประกาศใช้) และผู้รับ

ประกันภัยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ก าหนดโดยย่อหน้าที่ 41 ของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวด้วย 

39.5 ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านตลาดซึ่งเกิดจากอนุพันธ์ทางการเงินแฝงที่อยู่ในสัญญาประกันภัย

หลัก หากผู้รับประกันภัยไม่ได้ถูกก าหนดให้วัดมูลค่าและไม่ได้วัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงินแฝง

ด้วยมูลค่ายุติธรรม 

39ก เพ่ือให้ปฏิบัติเป็นไปตามย่อหน้าที่ 39.3.1 ผู้รับประกันภัยต้องเปิดเผยข้อมูลตาม 39ก 1 หรือ 39ก 2 

ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

39ก 1 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ซึ่งแสดงว่าก าไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของจะได้รับผลกระทบ

อย่างไรหากมีการเปล่ียนแปลงที่อาจเป็นไปได้ในตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงาน  วิธีการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท าการวิเคราะห์ความอ่อนไหว  และการ

เปล่ียนแปลงใดๆในวิธกีารและข้อสมมติที่ใช้จากงวดบัญชีก่อน   อย่างไรกต็าม หากผู้รับประกันภัย

ใช้วิธกีารอื่นเพ่ือจัดการความอ่อนไหวต่อสภาวะตลาด เช่น การวิเคราะห์มูลค่าแฝง ผู้รับประกันภัย

อาจปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดน้ีโดยเปิดเผยเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่ใช้ และ

เปิดเผยข้อมูลตามที่ก าหนดโดยย่อหน้าที่ 41 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง 

การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) 

39ก 2 ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความอ่อนไหว และข้อมูลเกี่ยวกับข้อก าหนดและเงื่อนไขเหล่าน้ันของ

สัญญาประกันภัยที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่อจ านวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่

แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของผู้รับประกนัภัย 
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วนัถอืปฏิบติั และการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

40. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงในย่อหน้าที่  41-45 ให้ถือปฏิบัติเมื่อกิจการน า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏบิัติเป็นคร้ังแรก  

41. กิจการต้องน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป โดยสนับสนุนให้น ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีมาถือปฏบิัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกจิการปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้ ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

41ก    (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

การเปิดเผยขอ้มูล 

42. กจิการไม่จ าเป็นต้องน าข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มา

ถือปฏิบัติกับข้อมูลเปรียบเทียบซ่ึงเกี่ยวข้องกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมก่อนวันที่       

1 มกราคม 2559 ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่ก าหนดโดยย่อหน้าที่ 37.1 และ 37.2 เกี่ยวกับนโยบายการ

บัญชี และสินทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่รับรู้ ในงบการเงิน (และกระแสเงินสด หากใช้วิธี

ทางตรง) 

43. หากในทางปฏิบัติกิจการไม่สามารถที่จะน าข้อก าหนดเฉพาะเร่ืองของย่อหน้าที่ 10-35 มาถือปฏิบัติกับ

ข้อมูลเปรียบเทยีบซึ่งเกี่ยวข้องกบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559  

กิจการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว   ซึ่งในทางปฏิบัติบางคร้ังการน าการทดสอบความเพียงพอของ

หน้ีสนิ (ย่อหน้าที่ 15–19) มาถือปฏบิัติกบัข้อมูลเปรียบเทยีบดังกล่าวบางคร้ังอาจไม่สามารถท าได้   แต่

ส าหรับการน าข้อก าหนดอื่นๆ ของย่อหน้าที่ 10-35 มาถือปฏิบัติกับข้อมูลเปรียบเทียบดังกล่าวไม่น่า

เป็นไปได้อย่างย่ิงที่กิจการจะไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ ซึ่งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด ได้ให้ค านิยาม 

“การไม่สามารถท าได้ในทางปฏบิัติ” ไว้แล้ว 

44. ในการน าย่อหน้าที่ 39.3.3 มาถือปฏิบัติ กิจการไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของ 

ค่าสนิไหมทดแทนที่เกดิข้ึนเกนิกว่าห้าปีก่อนวันสิ้นปีบัญชีแรกที่กจิการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้ มาถือปฏิบัติ   นอกจากนี้  เมื่อกิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบัติเป็น

คร้ังแรก หากในทางปฏิบัติกิจการไม่สามารถที่จะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของค่าสินไหม

ทดแทนที่เกดิขึ้นก่อนวันเร่ิมต้นของงวดบัญชีแรกสดุซึ่งกจิการน าเสนอข้อมูลเปรียบเทยีบอย่างเตม็รูปแบบ

ที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 
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การก าหนดประเภทของสินทรพัยท์างการเงินใหม่ 

45. นอกจากที่ระบุไว้ในย่อหน้า 4.4.1 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทาง

การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) เมื่อผู้รับประกันภัยเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีส าหรับหน้ีสินจาก

สญัญาประกนัภัย ผู้รับประกนัภัยได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้ถูกก าหนดให้จัดประเภทบางส่วนหรือทั้งหมดของ

สนิทรัพย์ทางการเงินใหม่เพ่ือให้สนิทรัพย์เหล่านั้นวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ เป็น “สนิทรัพย์ทาง

การเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน”  ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การ

รับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

นี้ อนุญาตให้จัดประเภทใหม่ได้หากผู้รับประกันภัยปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเมื่อน ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกและเมื่อเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีในเวลาต่อมา

ตามที่อนุญาตโดยย่อหน้าที่ 22   การจัดประเภทใหม่นี้ ถือเป็นการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและให้

ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด 
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ภาคผนวก ก 

ค านยิาม 

ภาคผนวกนี้ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

การทดสอบความเพียงพอของ

หนี้ สิน (liability adequacy test) 

การประเมินว่ามูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินจากสัญญาประกันภัยจ าเป็นที่

จะต้องเพ่ิมข้ึน (หรือมูลค่าตามบัญชีของต้นทุนการได้มารอการตัดบัญชีที่

เกี่ยวข้องหรือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องจ าเป็นที่จะต้องลดลง) หรือไม่ 

ขึ้นอยู่กบัการพิจารณาถึงกระแสเงินสดในอนาคต  

ความเสี่ยงทางการเงิน 

(financial risk) 

ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงที่เป็นไปได้ในอนาคตในอัตราดอกเบี้ ยที่

ระบุไว้ ราคาของเคร่ืองมือทางการเงิน ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ อัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีของราคาหรืออัตราต่างๆ การจัด

อันดับความน่าเช่ือถือหรือดัชนีความน่าเช่ือถือ หรือตัวแปรอื่นๆ เช่นตัว

แปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงินโดยที่ตัวแปรน้ันไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นการ

เฉพาะกบัคู่สญัญา 

ความเสี่ยงดา้นการรบัประกนัภยั 

(insurance risk) 

ความเสี่ยงอื่นนอกเหนือจากความเสี่ยงทางการเงิน ซ่ึงโอนจากผู้ถือสญัญา

ไปยังผู้ออกสญัญา 

ผลประโยชนท่ี์ไดร้บัการประกนั 

(guaranteed benefits) 

การจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ให้กบัผู้เอาประกนัภัยหรือผู้ลงทุนเฉพาะ

รายซ่ึงมีสทิธอินัปราศจากเงื่อนไขโดยที่สทิธน้ัินไม่ได้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจตาม

สญัญาของผู้ออกสญัญา 

ผูเ้อาประกนัภยั 

(policyholder) 

คู่สญัญาฝ่ายซ่ึงมีสทิธิที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนภายใต้สญัญาประกันภัย

หากเหตุการณท์ี่เอาประกนัภัยเกดิขึ้น 

ผูร้บัประกนัภยั 

(insurer) 

คู่สัญญาซึ่ งมีภาระผูกพันภายใต้สัญญาประกันภัยที่จะชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกนัภัยหากเหตุการณท์ี่เอาประกนัภัยเกดิขึ้น 

ผูร้บัประกนัภยัต่อ 

(reinsurer) 

คู่สัญญาซึ่งมีภาระผูกพันภายใต้สัญญาประกันภัยต่อที่จะชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกนัภัยต่อหากเหตุการณท์ี่เอาประกนัภัยเกดิขึ้น 
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ผูเ้อาประกนัภยัต่อ (cedant) ผู้เอาประกนัภัยภายใต้สญัญาประกนัภัยต่อ 

มูลค่ายุติธรรม 

(fair value) 

1) จ านวนเงินซ่ึงสามารถแลกเปล่ียนสนิทรัพย์หรือจ่ายช าระหนี้ สนิระหว่าง

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่มีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียน และ

สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความ

เกี่ยวข้องกนั หรือ  

2) มูลค่าที่จะได้รับจากการขายสนิทรัพย์หรือมูลค่าที่ต้องจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสนิ

ของธุรกรรมปกตทิี่เกดิขึ้นระหว่างผู้เล่นในตลาด ณ วันวัดมูลค่า    

(ให้ใช้นิยามที่สองเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เร่ือง 

การวัดมูลค่ายุติธรรม มีผลบังคับใช้) 

 

แยกองคป์ระกอบ 

(unbundle) 

 

พิจารณาองค์ประกอบของสญัญาเสมือนว่าแต่ละองค์ประกอบนั้นเป็นสญัญา

แยกต่างหากจากกนั 

 

ลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชน์

ตามดุลยพินิจ  

(discretionary participation 

feature) 

 

สิทธิตามสัญญาที่ จะได้รับผลประโยชน์เป็นจ านวนเงินเพ่ิมเติมจาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับการประกนั ซ่ึง 

1) มักเป็นผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของสญัญา 

2) จ านวนเงินหรือจังหวะเวลาที่จะได้รับผลประโยชน์เพ่ิมนั้นจะขึ้ นอยู่กับ

ดุลยพินิจของผู้ออกสญัญา  

3) ผลประโยชน์ที่จะได้รับข้ึนอยู่กบั 

3.1) ผลการด าเนินงานของกลุ่มของสัญญาที่ระบุไว้ หรือชนิดของ

สญัญาที่ระบุไว้ 

3.2) ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกิดข้ึนแล้วและหรือที่ยังไม่เกิดข้ึน

จากกลุ่มของสนิทรัพย์ที่ระบุไว้ซ่ึงถือโดยผู้ออก 

3.3) ก าไรหรือขาดทุนของบริษัท กองทุน หรือกจิการอื่นที่ออกสญัญาน้ี 

 

ส่วนการประกนัผลประโยชน ์

(guaranteed element) 

 

ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์ที่ได้รับการประกัน ซ่ึงอยู่ในสญัญาที่มี

ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ 

 

สญัญาค ้ าประกนัทางการเงิน 

(financial guarantee contract) 

 

 

สญัญาที่ก าหนดให้ผู้ออกสญัญาจ่ายจ านวนเงินที่ระบุไว้เพ่ือใช้คืนผู้ถือสญัญา

ส าหรับความสญูเสยีที่เกดิข้ึนเพราะลูกหน้ีที่ระบุไว้ไม่สามารถที่จะจ่ายช าระ

เมื่อถึงก าหนดตามข้อก าหนดเดิม หรือข้อก าหนดที่แก้ไขใหม่ของตราสาร

หนี้  
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สญัญาประกนัภยั 

(insurance contract) 

 

สัญญาซึ่ งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ ง (ผู้ รับประกันภัย) รับความเสี่ยงด้านการ 

รับประกันภัยที่มีนัยส าคัญจากคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย) โดย

ตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากเหตุการณ์ใน

อนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบ

ในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย (ดูภาคผนวก 2 ส าหรับแนวทางการใช้นิยาม

นี้ ) 

สญัญาประกนัภยัโดยตรง 

(direct insurance contract) 

สญัญาประกนัภัยซึ่งไม่ใช่สญัญาประกนัภัยต่อ 

สญัญาประกนัภยัต่อ 

(reinsurance contract) 

สัญญาประกันภัยซึ่งออกโดยผู้รับประกันภัยรายหนึ่ง (ผู้รับประกันภัยต่อ) 

เพ่ือจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ รับประกันภัยอีกรายหนึ่ ง(ผู้ เอา

ประกนัภัยต่อ) ส าหรับความสญูเสยีจากหน่ึงสญัญาหรือมากกว่าที่ออกโดยผู้

เอาประกนัภัยต่อ 

สินทรพัยจ์ากการรบัประกนัภยั 

(insurance assets) 

สทิธิตามสญัญาสทุธิ (net contractual rights) ของผู้รับประกันภัยภายใต้

สญัญาประกนัภัย 

สินทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยัต่อ 

(reinsurance assets) 

สทิธติามสญัญาสทุธ ิ(net contractual rights) ของผู้เอาประกนัภัยต่อภายใต้

สญัญาประกนัภัยต่อ 

หนี้ สินจากสญัญาประกนัภยั 

(insurance liability) 

ภาระผูกพันตามสัญญาสุทธิ (net contractual obligations) ของผู้รับ

ประกนัภัยภายใต้สญัญาประกนัภัย 

เหตุการณท่ี์เอาประกนัภยั 

(insured event) 

เหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนซึ่งคุ้มครองโดยสัญญาประกันภัยและ

ก่อให้เกดิความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัย 

องคป์ระกอบท่ีเป็นการฝากเงิน 

(deposit component) 

องค์ประกอบตามสัญญาซึ่ ง ไ ม่ถือเ ป็นอนุพันธ์ทางการเงินภายใต้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทาง

การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน(เมื่อมีการประกาศใช้) และหาก

องค์ประกอบตามสัญญานั้นเป็นเคร่ืองมือทางการเงินแยกต่างหากจะอยู่

ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว  
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ภาคผนวก ข 

นยิามของสญัญาประกนัภยั 
 

ภาคผนวกนี้ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

1. ภาคผนวกนี้ ให้แนวทางส าหรับนิยามของสญัญาประกนัภัยในภาคผนวก 1 โดยกล่าวถึงประเดน็ต่อไปนี้  

1.1 ค าว่า “เหตุการณใ์นอนาคตอนัไม่แน่นอน“ (ย่อหน้าที่ 2-4) 

1.2 การจ่ายชดเชยค่าสนิไหมทดแทนเป็นสิ่งของ (ย่อหน้าที่ 5-7) 

1.3 ความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัย และความเสี่ยงอื่นๆ (ย่อหน้าที่ 8-17) 

1.4 ตัวอย่างของสญัญาประกนัภัย (ย่อหน้าที่ 18-21) 

1.5 ความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยที่มีนัยส าคัญ (ย่อหน้าที่ 22-28) และ 

1.6 การเปล่ียนแปลงในระดับของความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัย (ย่อหน้าที่ 29 และ 30) 

 

 เหตุการณใ์นอนาคตอนัไม่แน่นอน (Uncertain future event) 

2. ความไม่แน่นอน (หรือความเสี่ยง) คือ ปัจจัยส าคัญของสญัญาประกันภัย ดังนั้นต้องมีความไม่แน่นอนใน

เร่ืองต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งเร่ืองในขณะเร่ิมต้นสญัญาประกนัภัย 

2.1 เหตุการณท์ี่รับประกนัภัยจะเกดิข้ึนหรือไม่ 

2.2 เหตุการณท์ี่รับประกนัภัยจะเกดิขึ้นเมื่อไร 

2.3 ผู้รับประกนัภัยจ าเป็นจะต้องจ่ายเท่าไร หากเหตุการณท์ี่รับประกนัภัยเกดิขึ้น 

3. ในบางสัญญาประกันภัย เหตุการณ์ที่ รับประกันภัยคือความเสียหายที่พบในระหว่างระยะเวลาความ

คุ้มครองตามสัญญา ถึงแม้ว่าความเสียหายอาจมาจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนก่อนการเร่ิมต้นของสัญญา

ประกนัภัย  ในบางสญัญาประกันภัย เหตุการณ์ที่รับประกันภัยคือเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในระหว่างระยะเวลา

ของสญัญา ถึงแม้ว่าความเสยีหายจะถูกพบหลังจากระยะเวลาของสญัญาสิ้นสดุลง 

4. บางสญัญาประกันภัยคุ้มครองเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนแล้วแต่ผลกระทบทางการเงินของเหตุการณ์น้ันยังคงไม่

แน่นอน  ตัวอย่างคือสัญญาประกันภัยต่อที่คุ้มครองผู้รับประกันภัยตรงจากผลกระทบในทางลบของ

พัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนที่ได้รายงานแล้วโดยผู้เอาประกันภัย ในสัญญาประกันภัยเช่นว่านั้น 

เหตุการณท์ี่รับประกนัภัยคือการทราบจ านวนสดุท้ายของค่าสนิไหมทดแทนเหล่าน้ัน 

 

การจ่ายชดใชค่้าสินไหมทดแทนเป็นส่ิงของ (Payments in kind) 

5. บางสัญญาประกันภัยก าหนดหรืออนุญาตให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นสิ่งของ ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้รับ

ประกันภัยน าสิ่งของประเภทเดียวกันทดแทนสิ่งของที่ถูกขโมยโดยตรง แทนที่จะจ่ายเป็นเงินให้แก่ผู้เอา

ประกันภัย อีกตัวอย่างหน่ึงคือ การที่ผู้รับประกันภัยใช้โรงพยาบาลและทีมรักษาพยาบาลของตนเองเพ่ือ

ให้บริการการรักษาพยาบาลที่คุ้มครองโดยสญัญาประกนัภัย 

6. สญัญาบริการบางสญัญาที่ก าหนดอตัราค่าบริการคงที่โดยระดับของการให้บริการข้ึนอยู่กับเหตุการณ์อันไม่

แน่นอนนั้นถือว่าเข้านิยามของสัญญาประกันภัยในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้   แต่ส าหรับใน

บางประเทศจะไม่ได้ถูกก ากับดูแลเสมือนเป็นสญัญาประกันภัย  ตัวอย่างหนึ่งคือสญัญาบ ารุงรักษาซึ่งผู้ให้
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บริการตกลงจะซ่อมแซมอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้หากไม่สามารถท างานได้ตามปกติ จ านวนค่าบริการคงที่น้ัน

คิดจากประมาณการจ านวนคร้ังที่อุปกรณ์ไม่สามารถท างานได้ แต่ไม่สามารถทราบได้อย่างแน่นอนว่า

อุปกรณ์น้ันจะเสียหรือไม่  การที่อุปกรณ์ไม่สามารถท างานได้ตามปกติมีผลกระทบในทางลบต่อผู้เป็น

เจ้าของอุปกรณ์และท าให้เจ้าของได้รับการชดเชยตามสัญญา (มักชดเชยด้วยสิ่งของ แทนที่จะจ่ายเป็น    

เงินสด)  อีกตัวอย่างคือสัญญาส าหรับการให้บริการกรณีรถเสีย  ซ่ึงผู้ให้บริการตกลงที่จะจัดหาความ

ช่วยเหลือเมื่อรถเสยีข้างทาง หรือลากจูงรถไปอู่ที่ใกล้เคียงโดยคิดค่าบริการคงที่รายปี  สญัญาหลังน้ีถือว่า

เข้านิยามของสญัญาประกนัภัยเช่นกนัถึงแม้ว่าผู้ให้บริการไม่ได้ตกลงท าการซ่อมแซมหรือหาช้ินส่วนอะไหล่

มาเปล่ียนแทนให้กต็าม 

7. การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเร่ืองสญัญาประกันภัยมาถือปฏิบัติกับสญัญาตามย่อหน้าที่ 6 นั้น 

ได้มีการพิจารณาแล้วว่าไม่ได้เพ่ิมภาระในทางปฏิบัติมากไปกว่าการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับอื่นมาใช้หากก าหนดให้สญัญาเช่นว่านั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้  

7.1 การไม่สามารถท างานได้ตามปกติและการเสียหายของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ที่เกิดข้ึนแล้ว ส่วน

ใหญ่ไม่ได้ก่อให้เกดิภาระหน้ีสนิที่มีนัยส าคัญ 

7.2 หากถือปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้ ผู้ให้บริการจะรับรู้

รายได้โดยใช้วิธรีะดับขั้นของความส าเรจ็ (และข้ึนอยู่กบัเงื่อนไขอื่นๆที่ก าหนดด้วย) มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้ ยอมรับการใช้วิธีการเช่นนั้นโดยอนุญาตให้ผู้ให้บริการ (ก) ยังคงใช้

นโยบายการบัญชีที่ใช้อยู่กบัสญัญาเหล่าน้ีต่อไป เว้นแต่นโยบายการบัญชีน้ันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

ที่ห้ามไว้โดยย่อหน้าที่ 14 และ (ข) ปรับปรุงนโยบายการบัญชีหากเป็นไปตามที่ย่อหน้า 22-30 

อนุญาตไว้ 

7.3 ผู้ให้บริการพิจารณาว่าต้นทุนของการปฏบิัติตามภาระผูกพันตามสญัญาบริการสงูกว่ารายได้ที่รับมา

ล่วงหน้าหรือไม่ โดยใช้วิธกีารทดสอบความเพียงพอของหน้ีสนิตามที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 15-19 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  หากกิจการไม่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้ มาถือปฏิบัติกับสัญญาเหล่านี้  ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 

(ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสนิที่อาจเกิดข้ึน และสนิทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึนเพ่ือ

ประเมินภาระผูกพันของสญัญาดังกล่าว 

7.4 ส าหรับสญัญาเหล่าน้ี ข้อก าหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

โดยรวมแล้วไม่ได้เพ่ิมการเปิดเผยข้อมูลมากกว่าที่ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับอื่นๆ อย่างเป็นนัยส าคัญ 

 

  ความแตกต่างระหว่างความเส่ียงดา้นการรบัประกนัภยัและความเสี่ยงอ่ืนๆ 

8. นิยามของสัญญาประกันภัยได้กล่าวถึงความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย ซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับนี้ ให้นิยามว่าเป็นความเสี่ยงอื่นที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงินที่ถูกโอนจากผู้ถือสัญญาไปให้

ผู้รับประกันภัย สญัญาที่ท  าให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงทางการเงินโดยปราศจากความเสี่ยงด้านการรับ

ประกนัภัยที่ส  าคัญถือว่าไม่ใช่สญัญาประกนัภัย 

9. นิยามของความเสี่ยงทางการเงินในภาคผนวก 1 ได้รวมตัวแปรทางการเงินและตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทาง

การเงิน ซ่ึงรวมถึงตัวแปรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกบัคู่สญัญา เช่น ดัชนีของความเสยีหายจากแผ่นดินไหวในพ้ืนที่



 

26 

 

ที่ก าหนด หรือดัชนีของอุณหภมูิในบางเมือง แต่ไม่รวมตัวแปรที่ระบุเฉพาะเจาะจงกบัคู่สญัญา เช่นการเกิด

หรือไม่เกดิของไฟไหม้ที่ท  าความเสยีหายหรือท าลายสนิทรัพย์ของคู่สญัญา  นอกจากนี้ ความเสี่ยงจากการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่สนิทรัพย์ทางการเงินถือว่าไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน 

หากมูลค่ายุติธรรมน้ันไม่ได้สะท้อนเฉพาะการเปล่ียนแปลงในราคาตลาดส าหรับสินทรัพย์ดังกล่าวเพียง

อย่างเดียว (ตัวแปรทางการเงิน) แต่ยังสะท้อนถึงสภาพของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือ

ครองโดยคู่สัญญา (ตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงิน)  ตัวอย่างเช่น ถ้าการค ้าประกันมูลค่าซากของ

รถยนต์ท าให้ผู้ค า้ประกนัมีความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงในสภาพของตัวรถ  ความเสี่ยงน้ันถือเป็นความ

เสี่ยงจากการรับประกนัภัย ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน 

10. สัญญาบางสัญญาท าให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงทางการเงินนอกเหนือจากความเสี่ยงด้านการ 

รับประกันภัยที่ส  าคัญ ตัวอย่างเช่น สัญญาประกันชีวิตที่ให้การประกันทั้งอัตราผลตอบแทนขั้นต ่าแก่ 

ผู้เอาประกันภัย (ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงิน) และให้ผลประโยชน์จากการเสยีชีวิตที่บางคร้ังสงูกว่า

มูล ค่ าตามบัญ ชีของของ ผู้ เอาประกัน ภัย  ( ก่อใ ห้ เกิดความ เสี่ ย ง ด้ านการ รับประกัน ภัยใน 

รูปแบบของความเสี่ยงจากการเสยีชีวิต) สญัญาดังกล่าวนั้นเป็นสญัญาประกนัภัย 

11. สญัญาบางสญัญา เหตุการณท์ี่เอาประกนัภัยที่ท  าให้ผู้รับประกนัภัยต้องจ่ายเงินตามสญัญาเช่ือมโยงกับดัชนี

ราคาต่างๆ สัญญาดังกล่าวถือเป็นสัญญาประกันภัยที่การจ่ายจ านวนเงินที่มีนัยส าคัญขึ้ นอยู่กับการเกิด

เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย  ตัวอย่างเช่น การจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเงินรายปีตลอดชีพ (life-

contingent annuity) ซึ่งเช่ือมโยงกับดัชนีค่าครองชีพ สัญญาน้ีท าให้เกิดการโอนความเสี่ยงด้านการรับ

ประกันภัยเพราะการจ่ายข้ึนอยู่กับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนน่ันคือการอยู่รอดของผู้เอาประกันภัย การจ่าย

โดยเช่ือมโยงกับดัชนีราคาถือเป็นอนุพันธ์ทางการเงินแฝงแต่ถือว่ามีการโอนความเสี่ยงด้านการรับ

ประกนัภัย ดังนั้นอนุพันธท์างการเงินแฝงนี้ เป็นไปตามนิยามของสญัญาประกนัภัย จึงไม่จ าเป็นต้องถูกแยก

และวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 7 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ) 

12. นิยามของสญัญาประกันภัยได้กล่าวถึงความเสี่ยงที่ผู้รับประกันภัยรับมาจากผู้เอาประกันภัยกล่าวอีกอย่าง

หน่ึงกค็ือ ความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยต้องเป็นความเสี่ยงที่มีอยู่แล้วก่อนโอนจากผู้เอาประกนัภัยไปให้

ผู้รับประกนัภัย  ดังน้ัน ความเสี่ยงใหม่ที่เกดิข้ึนโดยสญัญาจึงไม่ใช่ความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัย 

13. นิยามของสญัญาประกนัภัยกล่าวถึงผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย โดยที่ค านิยามน้ีไม่ได้จ ากัดว่า

ผู้รับประกนัภัยต้องจ่ายเงินเป็นจ านวนเท่ากบัผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดผลในทางลบ

นั้นเสมอไป   ตัวอย่างเช่น นิยามไม่ได้ตัดเ ร่ื องการให้ความคุ้มครองประเภท “ใหม่แทนเก่า              

(new-for-old)” ซ่ึงเป็นการจ่ายทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยพอเพียงที่จะทดแทนสนิทรัพย์เก่าที่เสยีหาย

ด้วยสินทรัพย์ใหม่   ในท านองเดียวกัน นิยามไม่ได้จ ากัดการจ่ายผลประโยชน์ภายใต้สัญญาประกันชีวิต

แบบช่ัวระยะเวลา (a term life insurance contract) ส าหรับความสญูเสยีทางการเงินให้แก่ผู้ที่พ่ึงพาอาศัย

ผู้เสยีชีวิต หรือก าหนดจ านวนเงินไว้ล่วงหน้าส าหรับความสญูเสยีที่เกดิจากการเสยีชีวิตหรืออุบัติเหตุ 

14. บางสญัญาก าหนดให้มีการจ่ายหากเหตุการณ์อันไม่แน่นอนที่ระบุไว้เกิดข้ึน แต่ไม่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าว่า

ให้การมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือเอาประกันภัยเป็นเงื่อนไขส าหรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น

สัญญาดังกล่าวถือว่าไม่ใช่สัญญาประกันภัยถึงแม้ว่าผู้ถือจะใช้สัญญาเพ่ือลดความเสี่ยงที่แฝงอยู่ 

ตัวอย่างเช่น หากผู้ถือใช้อนุพันธ์ทางการเงินแฝงเพ่ือป้องกันความเสี่ยงของตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทาง

การเงินซึ่งสมัพันธ์กับกระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ของกิจการ ตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นสญัญา

ประกันภัยเพราะว่าการจ่ายเงินไม่ได้ขึ้ นอยู่กับว่าผู้ถือสญัญาจะได้รับผลกระทบในทางลบจากการลดลงใน
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กระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ ในทางตรงข้าม นิยามของสญัญาประกนัภัยกล่าวถึงเหตุการณ์อันไม่แน่นอนซึ่ง

ก าหนดให้การมีผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัยเป็นเงื่อนไขส าหรับการจ่ายเงิน  เงื่อนไขล่วงหน้า

ตามสัญญาน้ีไม่ได้ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยต้องตรวจสอบว่าเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเป็นสาเหตุที่แท้จริงของ

ผลกระทบในทางลบหรือไม่ แต่อนุญาตให้ผู้รับประกันภัยสามารถปฏิเสธการจ่ายเงินได้หากเห็นว่า

เหตุการณน์ั้นไม่ได้ก่อให้เกดิผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกนัภัย 

15. ความเสี่ยงจากการขาดอายุหรือการคงอยู่ (lapse or persistency risk) (กล่าวคือ ความเสี่ยงที่คู่สญัญาอีก

ฝ่ายจะยกเลิกสญัญาเรว็กว่าหรือช้ากว่าที่ผู้รับประกันภัยคาดไว้ในการก าหนดเบี้ ยประกันภัย) ถือว่าไม่ใช่

ความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยเพราะว่าการจ่ายเงินให้คู่สญัญาอกีฝ่ายไม่ได้ขึ้นอยู่กบัเหตุการณ์ในอนาคต

อันไม่แน่นอนที่เป็นผลกระทบในทางลบต่อคู่สัญญาอีกฝ่าย ในท านองเดียวกัน ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย 

(กล่าวคือ ความเสี่ยงที่ต้นทุนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการให้บริการตามสัญญาเพ่ิมขึ้นโดยไม่คาดหมาย 

แทนที่จะเป็นต้นทุนที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) ไม่ใช่ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพราะว่า

การเพ่ิมขึ้นโดยไม่คาดหมายในค่าใช้จ่ายไม่ได้เกี่ยวข้องกบัผลกระทบในทางลบที่มีต่อคู่สญัญาอกีฝ่าย 

16. ดังน้ัน สัญญาที่ท  าให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงจากการขาดอายุ ความเสี่ยงจากการคงอยู่ หรือ 

ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย ไม่ถือว่าเป็นสัญญาประกันภัย เว้นแต่สญัญานั้นจะน าผู้รับประกันภัยไปสู่ความ

เสี่ยงด้านการรับประกันภัยด้วย อย่างไรกต็าม หากผู้ออกสญัญาลดความเสี่ยงโดยการใช้สญัญาที่สองเพ่ือ

โอนส่วนของความเสี่ยงดังกล่าวไปให้คู่สัญญาอื่น สัญญาที่สองน้ันถือว่าเป็นสัญญาที่ท  าให้คู่สัญญาอื่นมี

ความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัย 

17. ผู้รับประกันภัยจะสามารถรับโอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยส าคัญจากผู้เอาประกันภัยได้

เฉพาะในกรณีที่ผู้รับประกันภัยเป็นกิจการแยกจากผู้เอาประกันภัยเท่านั้น  อย่างไรกต็ามในกรณีที่ผู้รับ

ประกันภัยถูกจัดตั้งในรูปแบบของกองทุนรวมเพ่ือรับโอนความเสี่ยง (mutual)  ซึ่งการด าเนินงานของ

กองทุนจะใช้วิธรัีบโอนความเสี่ยงจากผู้เอาประกันภัยแต่ละคนและน าความเสี่ยงน้ันมารวมกัน  ถึงแม้ว่าผู้

เอาประกันภัยจะยังคงแบกรับความเสี่ยงที่รวบรวมไว้ร่วมกันตามความสามารถของแต่ละคนในฐานะ

เจ้าของกองทุน แต่ก็ถือว่ายังคงมีการรับโอนความเสี่ยงเกิดขึ้ น ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญของสัญญา

ประกนัภัย 

 

ตวัอย่างของสญัญาประกนัภยั 

18. ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของสญัญาที่เป็นสัญญาประกันภัย หากมีการโอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่

ส  าคัญ 

18.1 การรับประกนัภัยประเภทโจรกรรมหรือความเสยีหายต่อทรัพย์สนิ 

18.2 การรับประกนัภัยความรับผิดต่อสนิค้า ความรับผิดด้านวิชาชีพ ความรับผิดทางแพ่ง หรือค่าใช้จ่าย

ทางกฎหมาย 

18.3 สญัญาประกนัชีวิต และค่าใช้จ่ายในการปลงศพ (แม้ว่าการเสยีชีวิตเป็นเร่ืองแน่นอน แต่มีความไม่

แน่นอนว่าการเสยีชีวิตจะเกิดขึ้ นเมื่อไร หรือ ส าหรับบางแบบของการประกันชีวิต การเสยีชีวิตจะ

เกดิภายในระยะเวลาที่คุ้มครองโดยการประกนัภัยหรือไม่) 

18.4 สัญญาประเภทเงินรายปีตลอดชีพ (life-contingent annuities) และ บ านาญ (pensions) 

(กล่าวคือ สัญญาที่ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนส าหรับเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอน ซึ่งกค็ือการ

อยู่รอดของผู้รับผลประโยชน์รายงวด และผู้รับบ านาญ) เพ่ือช่วยให้ผู้เอาประกันภัยสามารถด ารง
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มาตรฐานการครองชีพตามที่ก าหนดไว้ โดยไม่เกิดผลกระทบในทางลบต่อการด ารงชีวิตของผู้เอา

ประกนัภัย) 

18.5 การคุ้มครองการทุพพลภาพและค่ารักษาพยาบาล 

18.6 สญัญาประเภทการประกันภัยค า้ประกัน (surety bonds) การประกันภัยความซื่อสตัย์ (fidelity 

bonds) การค า้ประกันการรับเหมา (performance bonds) และ การค า้ประกันการประมูล (bid 

bonds) (กล่าวคือ สัญญาที่ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนหากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงล้มเหลวที่จะปฏิบัติ

ตามภาระผูกพันในสญัญา ตัวอย่างเช่น ภาระผูกพันตามสญัญาก่อสร้าง) 

18.7 การประกันภัยสินเช่ือที่จะจ่ายจ านวนเงินที่ระบุไว้ให้แก่ผู้ถือส าหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้ น เพราะ

ลูกหน้ีที่ก าหนดไว้ในสญัญาไม่สามารถที่จะจ่ายช าระหน้ีเมื่อถึงก าหนดภายใต้ข้อก าหนดเดิมหรือที่

แก้ไขใหม่ของตราสารหนี้   สญัญาเหล่าน้ีมีรูปแบบทางกฎหมายหลายแบบ เช่น ในรูปแบบของการ

ค า้ประกนั เลตเตอร์ออฟเครดิตบางประเภท สญัญาประเภท credit derivative default  หรือสญัญา

ประกนัภัย  อย่างไรกต็าม แม้ว่าสญัญาเหล่านี้ จะเป็นไปตามนิยามของสญัญาประกันภัย แต่สญัญา

เหล่านี้ กย็ังเป็นไปตามนิยามของสัญญาค า้ประกันทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 

เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  หรือ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) ด้วย และอยู่

ภายในขอบเขตที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับ

เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้

และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)   และไม่อยู่ในขอบเขตของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี (ดูย่อหน้าที่ 4.4)   อย่างไรกต็าม หากผู้ออกสญัญาค า้

ประกนัทางการเงินได้ยืนยันโดยชัดเจนไว้ตั้งแต่แรกว่าสญัญาดังกล่าวเป็นสญัญาประกันภัยและได้

ใช้การบัญชีที่ถือปฏิบัติกับสญัญาประกันภัย ผู้ออกอาจเลือกที่จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)  หรือ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน(เมื่อมีการประกาศใช้)   

และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช้)    หรือถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กับสญัญาค า้ประกันทาง

การเงินดังกล่าวกไ็ด้ 

18.8 สญัญาการรับประกนัสนิค้าที่ออกโดยคู่สญัญารายอื่นส าหรับสนิค้าที่ขายโดยผู้ผลิต ผู้ค้า หรือผู้ขาย

ปลีก อยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้   แต่ไม่รวมการรับประกัน

สนิค้าที่ออกโดยผู้ผลิต ผู้ค้า หรือผู้ขายปลีกโดยตรง  เพราะการรับประกันสนิค้าเหล่านั้นอยู่ภายใน

ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้ และ มาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกิดข้ึน และสนิทรัพย์ที่

อาจเกดิขึ้น  

18.9 การรับประกนัโฉนด (กล่าวคือ การจ่ายชดเชยความเสยีหายให้หากพบข้อบกพร่องในโฉนดที่ดินซึ่ง

ข้อบกพร่องนั้นที่ไม่ปรากฏ ขณะที่เข้าท าสญัญาประกนัภัย) ในกรณน้ีี เหตุการณ์ที่เอาประกันภัยคือ

การค้นพบข้อบกพร่องในโฉนดที่ดิน ไม่ใช่ตัวข้อบกพร่อง) 
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18.10 สญัญาเพ่ือให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง (กล่าวคือ การจ่ายชดเชยความเสยีหายเป็นเงิน

สดหรือจัดหาสิ่งของมาทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยส าหรับความเสยีหายที่ได้รับในขณะเดินทาง)  

ซึ่งในย่อหน้าที่ 6 และ 7 ของภาคผนวกนี้  ได้กล่าวถึงตัวอย่างบางประเภทของสญัญาน้ี 

18.11 สัญญาประเภทการค ้าประกันมหันตภัย (catastrophe bonds) ที่จ่ายส่วนที่ลดลงของเงินต้น 

ดอกเบี้ย หรือทั้งสองอย่างที่ผู้เอาประกนัภัยมีสทิธิได้รับ หากเหตุการณ์ที่ระบุไว้มีผลประทบในทาง

ลบต่อผู้ออกหุ้นกู้ (เว้นแต่เหตุการณท์ี่ระบุไว้ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยอย่าง

มีนัยส าคัญ ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบี้ ย หรืออัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ) 

18.12 สญัญา Insurance swaps และสญัญาอื่นๆ ที่ก าหนดให้จ่ายเงินตามการเปล่ียนแปลงในภูมิอากาศ 

ภมูิประเทศ หรือตัวแปรทางกายภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจาะจงกบัคู่สญัญา 

18.13 สญัญาประกนัภัยต่อ 

19. ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของรายการที่ไม่ใช่สญัญาประกนัภัย 

19.1 สัญญาการลงทุนที่มีรูปแบบทางกฏหมายเป็นสัญญาประกันภัย แต่ไม่ได้ท าให้ผู้รับประกันภัยมี

ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่ส  าคัญ ตัวอย่างเช่น สญัญาประกันชีวิตซึ่งผู้รับประกันภัยไม่ได้มี

ความเสี่ยงจากการเสียชีวิตส าคัญ (สัญญาดังกล่าวถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ใช่สัญญา

ประกนัภัย หรือถือเป็นสญัญาบริการ ดูย่อหน้าที่ 20 และ 21 ของภาคผนวกนี้) 

19.2 สัญญาที่มีรูปแบบทางกฏหมายเป็นสัญญาประกันภัย แต่ได้ ส่งผ่านความเสี่ ยงด้านการ 

รับประกันภัยที่ส  าคัญกลับไปให้ผู้เอาประกันภัย  ผ่านทางกลไกที่มีผลบังคับทางกฏหมายและไม่

สามารถยกเลิกได้ท าให้สามารถเปล่ียนแปลงจ านวนการจ่ายเงินในอนาคตของผู้เอาประกันภัยซึ่ง

เป็นผลโดยตรงจากความเสยีหายที่เอาประกันภัยไว้ ตัวอย่างเช่น สญัญาประกันภัยต่อทางการเงิน

บางสญัญา (some financial reinsurance contract) หรือสญัญาประกันภัยกลุ่มบางสญัญา (some 

group contracts) (สญัญาดังกล่าวโดยทั่วไปถือเป็นเคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ใช่สญัญาประกันภัย 

หรือถือเป็นสญัญาบริการ ดูย่อหน้าที่ 20 และ 21 ของภาคผนวกนี้) 

19.3 การรับประกันภัยไว้เอง (self-insurance) กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ยังคงเกบ็ความเสี่ยงที่สามารถได้รับ

คุ้มครองหากได้มีการท าสัญญาประกันภัยไว้ (ในกรณีนี้  ถือว่าไม่เกิดสัญญาประกันภัยเพราะไม่มี

ข้อตกลงกบัคู่สญัญาอื่น) 

19.4 สญัญา (เช่น สัญญาเกี่ยวกับการพนันขันต่อ) ที่ก าหนดให้จ่ายเงินหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่

แน่นอนเกดิขึ้น แต่ไม่ได้ระบุเป็นเงื่อนไขล่วงหน้าในสญัญาส าหรับการจ่ายเงินว่าเหตุการณ์นั้นต้อง

กระทบต่อผู้เอาประกนัภัยในทางลบ อย่างไรกต็ามสญัญาประเภทดังกล่าวไม่ได้หมายรวมถึงสญัญา

ที่มีการก าหนดการจ่ายเงินไว้ล่วงหน้าส าหรับความเสยีหายจากเหตุการณ์ที่ระบุไว้เช่น การเสยีชีวิต 

หรืออุบัติเหตุ (ดูย่อหน้าที่ 13 ของภาคผนวกนี้ ) 

19.5 ตราสารอนุพันธ์ที่ท  าให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีความเสี่ยงทางการเงิน แต่ไม่ใช่ความเสี่ยงด้านการรับ

ประกนัภัย เน่ืองจากได้ก าหนดให้คู่สญัญาต้องจ่ายเงินเฉพาะจากการเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบี้ ย 

ราคาเคร่ืองมือทางการเงิน ราคาโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีของราคา

หรืออัตราต่างๆ การจัดอันดับเครดิตหรือดัชนีเครดิต หรือตัวแปรอื่น เช่นตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปร

ทางการเงินโดยที่ตัวแปรน้ันไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะกับคู่สญัญา (ดูมาตรฐานการบัญชี  ฉบับ
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ที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

19.6 การค า้ประกันที่เกี่ยวข้องกับเครดิต (หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิต สญัญาประเภท credit derivative 

default หรือสญัญาประกันภัยสนิเช่ือ ที่ก าหนดให้มีการจ่ายเงินแม้ว่าผู้ถือไม่ได้เกิดความเสยีหาย

จากการที่ลูกหนี้ ไม่สามารถจ่ายช าระหนี้ ได้เมื่อถึงก าหนด (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง 

การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้)) 

19.7 สญัญาที่ก าหนดให้จ่ายเงินตามภูมิอากาศ ภูมิประเทศ หรือตัวแปรทางกายภาพอื่น ที่ไม่เกี่ยวข้อง

เป็นการเจาะจงกับคู่สัญญา (โดยทั่วไปเรียกว่าตราสารอนุพันธ์ที่ เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ 

(weather derivatives)) 

19.8 สัญญาประเภทการค ้าประกันมหันตภัย (catastrophe bonds) ที่จ่ายส่วนที่ลดลงของเงินต้น 

ดอกเบี้ย หรือทั้งสองอย่างที่ผู้เอาประกันภัยมีสทิธิได้รับ โดยขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ ภูมิประเทศ หรือ

ตัวแปรทางกายภาพอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะเจาะจงกบัคู่สญัญา 

20. หากสญัญาที่อธิบายในย่อหน้าที่ 19 ก่อให้เกิดสนิทรัพย์ทางการเงิน หรือหนี้ สนิทางการเงิน สญัญานั้นอยู่

ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน

(เมื่อมีการประกาศใช้) หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (เมื่อ

มีการประกาศใช้) ในกรณีเช่นนี้ แสดงให้เห็นว่าคู่สัญญาใช้วิธีปฏิบัติที่เรียกว่าการบัญชีเงินฝาก (deposit 

accounting) ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัเร่ืองต่อไปน้ี 

20.1 คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงรับรู้ ค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นหน้ีสนิทางการเงินแทนที่จะรับรู้ เป็นรายได้ 

20.2 คู่สญัญาอกีฝ่ายหน่ึงรับรู้ ค่าตอบแทนที่จ่ายไปเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินแทนที่จะรับรู้ เป็นค่าใช้จ่าย 

21. หากสัญญาที่อธิบายในย่อหน้าที่ 19 ไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหนี้ สินทางการเงิน ให้ถือ

ปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง รายได้ ภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับ

ดังกล่าวก าหนดให้รายได้จากรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการถูกรับรู้ โดยวิธีสัดส่วนของงานที่ท าเสร็จ

ของรายการ หากผลของรายการดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถือ 

 

ความเสี่ยงดา้นการรบัประกนัภยัท่ีส าคญั 

22. สัญญาใดๆจะถือว่าเป็นสัญญาประกันภัยกต่็อเมื่อเฉพาะกรณีที่สัญญานั้นได้โอนความเสี่ยงด้านการรับ

ประกนัภัยที่ส  าคัญ ย่อหน้าที่ 8-21 ของภาคผนวกนี้ ได้กล่าวถึงความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย  และย่อ

หน้าต่อไปนี้ จะอธบิายวิธกีารประเมินว่าความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยส าคัญหรือไม่ 

23. ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยจะส าคัญถ้าเหตุการณ์ที่ รับประกันภัยท าให้ผู้รับประกันภัยต้องจ่าย

ผลประโยชน์เพ่ิมเติมอย่างมีนัยส าคัญภายใต้สถานการณ์ต่างๆ โดยไม่รวมสถานการณ์ที่ขาดสาระเชิง

พาณิชย์ (Commercial substance) (กล่าวคือ ไม่มีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของ

รายการ)  หากการจ่ายผลประโยชน์เพ่ิมอย่างมีนัยส าคัญภายใต้สถานการณ์ที่มีสาระเชิงพาณิชย์จะถือว่า

เป็นไปตามเงื่อนไขในประโยคแรก ถึงแม้ว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่รับประกันภัยเป็นไปได้น้อยมาก 

หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะจ่ายตามภาระผูกพัน (ซึ่งค านวณจากวิธีการถ่วงน า้หนัก
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ด้วยความน่าจะเป็น) คิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามสัญญาที่

เหลืออยู่ทั้งหมด 

24. ผลประโยชน์เพ่ิมเติมตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 23 หมายถึงจ านวนเงินที่เกินกว่าจ านวนเงินที่จะจ่ายหาก

ไม่มีสถานการณ์ที่เอาประกันภัยเกิดขึ้ น (ไม่รวมสถานการณ์ที่ขาดสาระเชิงพาณิชย์) จ านวนเงินเพ่ิมเติม

ดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสนิไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายในการประเมินค่าสนิไหมทดแทน 

แต่ไม่รวมรายการดังต่อไปนี้  

24.1 การสูญเสียความสามารถที่จะได้รับเงินจากผู้เอาประกันภัยส าหรับการบริการในอนาคต 

ตัวอย่างเช่น ในสญัญาประกนัชีวิตประเภทควบการลงทุน (investment-linked) การเสยีชีวิตของผู้

เอาประกนัภัยท าให้ผู้รับประกนัภัยไม่สามารถได้รับค่าธรรมเนียมส าหรับการให้บริการจัดการลงทุน

ได้อีกต่อไป  ซึ่งความสูญเสยีทางเศรษฐกิจต่อผู้รับประกันภัยดังกล่าวไม่ได้สะท้อนถึงความเสี่ยง

ด้านการรับประกันภัย แต่เป็นลักษณะเช่นเดียวกับที่ผู้จัดการกองทุนรวมไม่ได้รับโอนความเสี่ยง

ด้านการรับประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับโอกาสการเสียชีวิตของลูกค้า  ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดการ

สญูเสยีค่าบริการจัดการลงทุนในอนาคตจึงไม่เกี่ยวข้องในการประเมินนัยส าคัญของการโอนความ

เสี่ยงด้านการรับประกนัภัยตามสญัญา 

24.2 การยกเว้นค่าธรรมเนียมในการยกเลิกหรือเวนคืนสัญญาเนื่องจากผู้เอาประกันภัยได้เสียชีวิต 

เพราะว่าสัญญาประกันภัยท าให้เกิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว ดังนั้นการยกเว้นค่าธรรมเนียมเหล่านี้

ไม่ได้ถือเป็นการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยส าหรับความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนการเกิด

สญัญา ดังน้ันค่าธรรมเนียมเหล่าน้ีจึงไม่เกี่ยวข้องในการประเมินความส าคัญของการโอนความเสี่ยง

ด้านการรับประกนัภัยตามสญัญา 

24.3 การจ่ายเงินที่อยู่บนเง่ือนไขของเหตุการณ์ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายที่มีนัยส าคัญต่อผู้เอา

ประกันภัย ตัวอย่างเช่น หากพิจารณาสัญญาที่ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินหนึ่งล้านบาทหาก

สินทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพียงหนึ่งบาท       

ในกรณีของสัญญานี้ จะเห็นได้ว่าผู้เอาประกันภัยไม่ได้โอนความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญในการสูญเสีย 

(คือเงิน 1 บาท) ให้กับผู้รับประกันภัย  ในขณะเดียวกันสัญญานี้ ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่ใช่

ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่ท าให้ผู้ออกสญัญาจ าเป็นจะต้องจ่ายเงิน 999,999 บาท หาก

เหตุการณท์ี่ระบุไว้เกดิข้ึน  เน่ืองจากผู้รับประกนัภัยไม่ได้รับโอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่

ส  าคัญจากผู้เอาประกนัภัย ดังนั้นสญัญาน้ีจึงไม่ใช่สญัญาประกนัภัย 

24.4 ค่าสินไหมที่อาจได้รับคืนจากการเอาประกันภัยต่อ ผู้รับประกันภัยบันทึกรายการส่วนนี้ แยก

ต่างหาก 

25. ผู้รับประกันภัยต้องประเมินความส าคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็นรายสัญญาแทนที่จะใช้

ระดับความมีนัยส าคัญต่องบการเงิน  ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยจะมีนัยส าคัญ

แม้ว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสยีหายที่มีนัยส าคัญจากสญัญาทั้งหมดจะต ่า   การประเมินความเสี่ยง

เป็นรายสญัญาจะช่วยให้การพิจารณาจัดประเภทสญัญาเป็นสัญญาประกันภัยง่ายขึ้น  อย่างไรกต็าม หาก

ผู้รับประกันภัยเห็นว่ากลุ่มของสญัญาที่ประกอบด้วยสญัญาย่อยๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันส่วนใหญ่มีการ

โอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย ผู้รับประกันภัยไม่จ าเป็นต้องพิจารณาสญัญาที่ไม่ใช่อนุพันธ์ภายใน
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กลุ่มเป็นรายสัญญา เพ่ือที่จะระบุสัญญาจ านวนเลก็น้อยที่ไม่ได้โอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มี

นัยส าคัญ 

26. ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 23-25 ของภาคผนวกนี้   หากสัญญาท าให้เกิดการจ่ายผลประโยชน์การ

เสียชีวิตมากกว่าจ านวนเงินที่ต้องจ่ายหากมีชีวิตอยู่ สัญญาน้ันเป็นสัญญาประกันภัย เว้นแต่ผลประโยชน์

การเสียชีวิตที่เพ่ิมข้ึนนั้นไม่มีนัยส าคัญ (พิจารณาความมีนัยส าคัญเป็นรายสัญญาแทนที่จะใช้ความมี

นัยส าคัญที่ระดับของกลุ่มสญัญาทั้งหมด)   ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในย่อหน้าที่ 24.2 ของภาคผนวกนี้ ว่าการ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการยกเลิกและเวนคืนเนื่องจากการเสยีชีวิตไม่ได้ถูกน ามาพิจารณาในการประเมิน

นัยส าคัญหากการยกเว้นนั้นไม่ถือเป็นการชดเชยความเสยีหายให้แก่ผู้เอาประกันภัยส าหรับความเสี่ยงที่มี

อยู่ก่อนการเกดิสญัญา  ในท านองเดียวกนั สญัญาเงินรายปี (annuity) ที่จ่ายจ านวนเงินให้ผู้เอาประกันภัย

อย่างสม ่าเสมอในช่วงที่ผู้เอาประกนัภัยยังมีชีวิตอยู่ถือเป็นสญัญาประกนัภัย เว้นแต่ว่าจ านวนเงินที่ต้องจ่าย

ให้ทั้งหมดตามสญัญาน้ันไม่มีนัยส าคัญ 

27. ย่อหน้าที่ 23 ของภาคผนวกนี้ กล่าวถึงผลประโยชน์เพ่ิมเติม  ผลประโยชน์เพ่ิมเติมเหล่านี้ อาจมี           

ข้อก าหนดให้จ่ายผลประโยชน์เรว็ข้ึนหากเหตุการณท์ี่รับประกนัภัยเกดิเรว็ข้ึน และจ านวนเงินที่จ่ายไม่ได้ถูก

ปรับปรุงด้วยมูลค่าตามเวลา  ตัวอย่างเช่น  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพที่มีผลประโยชน์เสียชีวิตคงที่ 

(กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ การประกันภัยที่ให้ผลประโยชน์การเสียชีวิตคงที่ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

เมื่อไรกต็ามโดยไม่มีวันสิ้นสดุความคุ้มครอง   เป็นที่แน่นอนว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องเสยีชีวิตแต่วันที่ของ

การเสียชีวิตยังไม่แน่นอน   ซึ่งผู้รับประกันภัยจะได้รับความเสียหายเป็นรายสัญญาหากผู้เอาประกันภัย

เสยีชีวิตเรว็ข้ึนแม้ว่าจะไม่มีความเสยีหายในระดับของกลุ่มของสญัญากต็าม 

28. หากสญัญาประกนัภัยถูกแยกออกเป็นองค์ประกอบของการฝากเงินและองค์ประกอบของการรับประกันภัย  

ความส าคัญของการโอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยจะถูกประเมินโดยพิจารณาจากองค์ประกอบของ

การรับประกนัภัย   ความส าคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่ถูกโอนโดยอนุพันธ์ทางการเงินแฝง

จะถูกประเมินโดยพิจารณาจากอนุพันธท์างการเงินแฝง 

 

การเปลี่ยนแปลงระดบัของความเส่ียงดา้นการรบัประกนัภยั 

29. บางสญัญาไม่ได้โอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยไปให้ผู้รับประกันภัยเมื่อเร่ิมต้นสญัญา แม้ว่าจะโอน

ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยในเวลาต่อมา  ตัวอย่างเช่น หากพิจารณาสญัญาที่จ่ายผลตอบแทนจาก

การลงทุนตามที่ระบุไว้ และให้สทิธเิลือกแก่ผู้เอาประกันภัยที่จะน าก าไรจากการลงทุนเมื่อครบก าหนดเพ่ือ

ซื้ อสัญญาเงินรายปีตลอดชีพ (life-contingent annuity) ในอัตราเบี้ ยประกันภัยรายงวดที่คิดให้กับ        

ผู้เอาประกันภัยรายใหม่คนอื่นๆในปัจจุบัน  จะเห็นว่าสญัญานี้ ไม่ได้โอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย

ไปให้ผู้รับประกันภัยจนกว่าจะมีการใช้สิทธิดังกล่าว เพราะผู้รับประกันภัยยังคงมีอิสระที่จะคิดเบี้ ย

ประกนัภัยส าหรับสญัญาเงินรายปี (annuity) บนพ้ืนฐานที่สะท้อนถึงความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่ถูก

โอนไปให้แก่ผู้รับประกันภัยในเวลานั้น  อย่างไรกต็าม หากสญัญาดังกล่าวก าหนดเบี้ ยประกันภัยรายงวด

ตั้งแต่ต้น (หรือ ก าหนดหลักที่จะใช้ในการค านวณเบี้ยประกันภัยรายงวด) ถือว่าสญัญานั้นมีการโอนความ

เสี่ยงด้านการรับประกนัภัยไปให้ผู้ออกเมื่อเร่ิมต้นสญัญา 

30. สญัญาที่มีคุณสมบัติเป็นสญัญาประกันภัยยังคงเป็นสัญญาประกันภัยจนกว่าสทิธิและภาระผูกพันทั้งหมด

ถูกท าให้สิ้นสดุหรือสิ้นผลบังคับ 




