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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่4 (ปรบัปรุง 2558) 

เรือ่ง 

สญัญาประกนัภยั 

 

 

คําแถลงการณ ์

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย ซ่ึงเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ

มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสดุในวันที่ 31 ธนัวาคม 2557 (IFRS 4: Insurance Contracts 

(Bound Volume 2015 Consolidated without early application))  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี มีการปรับปรงุจากฉบบัปี 2557 โดยเพ่ิมย่อหน้าที่ 41ฉ 

และ 41ช และปรับปรงุการอ้างองิมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น 
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บทนาํ 

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

บทนาํ 1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับแรก

เกี่ ย วกับสัญญาประกันภั ย  แนวปฏิบั ติ ท า งกา รบัญ ชีสําห รับสัญญาประกันภั ย                     

มีความหลากหลายและมักแตกต่างจากแนวปฏบิัติในภาคธุรกิจอื่นๆ มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์คือ 

1.1 เพ่ือจาํกดัการแก้ไขวิธกีารทางบัญชีสาํหรับสญัญาประกนัภัย จนกว่าโครงการระยะที่สอง

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกบัสญัญาประกนัภัยจะแล้วเสรจ็ 

1.2 เพ่ือกาํหนดให้กิจการใดๆ ที่ออกสัญญาประกันภัย (ผู้รับประกันภัย) เปิดเผยข้อมูล

เกี่ยวกบัสญัญาดังกล่าว 

บทนาํ 2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นฐานสาํหรับก้าวไปสู่โครงการระยะที่สองซ่ึงคาดว่า

จะดําเนินการให้เสร็จสิ้ น เม่ือได้สาํรวจแนวความคิดที่เกี่ยวข้องและปัญหาในทางปฏิบัติ

ทั้งหมด 

 

สาระสําคญัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี้  

บทนาํ 3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีถอืปฏบิัติกบัสญัญาประกนัภัยทั้งหมด (รวมถึงสญัญา

ประกันภัยต่อ) ที่กิจการเป็นผู้ออกและสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ ยกเว้นสัญญาที่  

ถูกระบุให้ครอบคลุมโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ถือปฏบิัติกับสนิทรัพย์อื่นๆ และหน้ีสนิอื่นๆ ของ

ผู้รับประกันภัย เช่น สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินซ่ึงอยู่ภายในขอบเขตของ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าเครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมี

การประกาศใช้) นอกจากน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้กล่าวถึงการบัญชี

สาํหรับผู้เอาประกนัภัยแต่อย่างใด 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาประกันภัย ประกอบด้วย   

ย่อหน้าที่ 1 ถึง 45 ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข ทุกย่อหน้ามีความสาํคัญเท่ากนั ย่อหน้าที่พิมพ์ด้วย

ตวัอกัษรหนาถือเป็นหลักการที่สาํคัญ คํานิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็นคร้ังแรกในมาตรฐาน   

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะเป็นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องอ่านโดย

คํานึงถึงข้อกําหนดของกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) (เม่ือมี   

การประกาศใช้) ในกรณีที่ไม่ได้ให้แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้นโยบายการบัญชี ให้กิจการถือ

ปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญช ี  

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 
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บทนาํ 4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ียกเว้นเป็นการช่ัวคราว(กล่าวคือในโครงการระยะที่

หน่ึง) ให้ผู้รับประกันภัยไม่ต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดบางประการของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับอื่นๆ รวมทั้งข้อกาํหนดตามกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน

(ปรับปรุง 2558) (เม่ือมีการประกาศใช้) ในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีสาํหรับสัญญา

ประกนัภัย อย่างไรกต็ามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีข้อกาํหนด ดังน้ี 

4.1 ห้ามตั้ งประมาณการหน้ีสินสาํหรับค่าสินไหมทดแทนที่ยังไม่เกิดขึ้ น ณ วันสิ้ นรอบ

ระยะเวลารายงาน (เช่น สาํรองค่าสนิไหมทดแทนที่เกดิจากมหันตภัย และสาํรองรักษา

ระดับค่าสนิไหมทดแทน) 

4.2 ให้ทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินจากการประกันภัยที่ รับรู้ แล้ว และทดสอบ        

การด้อยค่าของสนิทรัพย์จากสญัญาประกนัภัยต่อ 

4.3 ให้ผู้รับประกันภัยบันทึกหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยไว้ในงบแสดงฐานะการเงินของ

กิจการจนกว่าภาระหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยน้ันจะหมดลง หรือยกเลิก หรือสิ้นผล

บังคับ และให้แสดงหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยโดยไม่มีการหักกลบกับสินทรัพย์จาก

สญัญาประกนัภัยต่อที่เกี่ยวข้อง 

บทนาํ 5  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตให้ผู้รับประกันภัยเปล่ียนแปลงนโยบาย    

การบัญชีสาํหรับสัญญาประกันภัย กต่็อเม่ือผลของการเปล่ียนแปลงน้ันทาํให้งบการเงินของ

กจิการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการตัดสินใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้งบการเงินมากขึ้นโดยไม่

ทาํให้ความน่าเช่ือถือลดลง หรือทาํให้มีความน่าเช่ือถือมากขึ้นโดยไม่ทาํให้ความเกี่ยวข้องกบั    

การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินลดลง โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้รับประกันภัยไม่

สามารถเร่ิมนาํวิธปีฏบิัติดังต่อไปน้ีมาใช้ ถงึแม้ว่ากจิการอาจยังใช้นโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

กบัเร่ืองเหล่าน้ีต่อไป 

5.1 การวัดมูลค่าหน้ีสนิจากการประกนัภัยโดยใช้หลักการไม่คิดลด 

5.2 การวัดมูลค่าสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนในอนาคตด้วย 

มูลค่าที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับ

ค่าธรรมเนียมในปัจจุบันซ่ึงเรียกเกบ็โดยผู้ให้บริการในตลาดรายอื่นๆ ซ่ึงให้บริการที่

คล้ายคลึงกนั 

5.3 การใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกนัสาํหรับหน้ีสนิจากสญัญาประกนัภัยของบริษัทย่อย 

บทนาํ 6  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีอนุญาตให้เร่ิมใช้นโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่า

ของหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยที่กําหนดในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีอย่างสมํ่าเสมอ  

ให้สะท้อนอตัราดอกเบี้ ยในตลาดปัจจุบัน (และกจิการสามารถเลือกใช้การประมาณการ และ 

ข้อสมมติอื่นๆที่เป็นปัจจุบันด้วยได้) หากไม่มีการอนุญาตเช่นน้ีไว้ ผู้รับประกันภัยจะต้องนาํ

เร่ืองการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีไปถือปฏบิัติสาํหรับหน้ีสนิทุกรายการที่คล้ายคลึงกัน

โดยสมํ่าเสมอ 

บทนาํ 7 ผู้รับประกนัภัยไม่จาํเป็นต้องเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสาํหรับสญัญาประกนัภัย เพ่ือขจัด

ความระมัดระวังที่มากเกินความจาํเป็น อย่างไรกต็ามหากผู้รับประกันภัยได้วัดมูลค่าจาก

สัญญาประกันภัยด้วยความระมัดระวังที่ เ พียงพอแล้ว  ผู้ รับประกันภัยไม่ควรเ พ่ิม          

ความระมัดระวังขึ้นไปอกี 
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บทนาํ 8  มีข้อสมมติที่โต้แย้งว่างบการเงินของผู้รับประกนัภัยจะเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจเชิงเศรษฐกจิ

ของผู้ใช้งบการเงินและน่าเช่ือถือน้อยลง หากผู้รับประกันภัยนาํนโยบายการบัญชีที่สะท้อน

กาํไรขั้นต้นจากการลงทุนที่จะได้รับในอนาคตมาใช้ในการวัดมูลค่าสญัญาประกนัภัย 

บทนาํ 9  เม่ือผู้รับประกันภัยเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย  

ผู้รับประกนัภัยอาจกาํหนดประเภทของสนิทรัพย์ทางการเงินใหม่บางส่วนหรือทั้งหมดไปเป็น

ประเภท “สนิทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน”  

บทนาํ 10   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

10.1 ให้ความชัดเจนว่าผู้รับประกันภัยไม่จาํเป็นต้องแยกบันทึกบัญชีอนุพันธ์ทางการเงิน

แฝงด้วยมูลค่ายุติธรรม หากอนุพันธท์างการเงินแฝงน้ันเป็นไปตามคาํนิยามของสญัญา

ประกนัภัย 

10.2 ให้ผู้รับประกนัภัยต้องแยกองค์ประกอบส่วนที่เป็นการรับฝากเงินในสญัญาประกนัภัย

บางประเภท เพ่ือหลีกเล่ียงการไม่บันทกึรายการสนิทรัพย์และหน้ีสนิในงบแสดงฐานะ

การเงินของผู้รับประกนัภัย 

10.3 ให้ความชัดเจนของแนวปฏบิัติที่เรียกว่า “การบัญชีเงา”  

10.4 อนุญาตให้แสดงรายการในงบการเงินเพ่ิมเติมสาํหรับสัญญาประกันภัยที่ได้มาจาก   

การรวมธุรกจิหรือจากการรับโอนกลุ่มสญัญาประกนัภัย 

10.5 กล่าวถึงในเบื้ องต้นเกี่ยวกับลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจที่มีอยู่ใน

สญัญาประกนัภัยหรือเคร่ืองมือทางการเงิน 

บทนาํ 11  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีให้เปิดเผยข้อมูลเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจถงึ 

11.1 จาํนวนเงินที่เกดิจากสญัญาประกนัภัยในงบการเงินของผู้รับประกนัภัย 

11.2 ลักษณะและขนาดของความเสี่ยงที่เกดิจากสญัญาประกนัภัย 

บทนาํ 12  (บทนาํน้ีไม่ใช้) 

บทนาํ 13  (บทนาํน้ีไม่ใช้) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่4 (ปรบัปรุง 2558) เรือ่ง สัญญาประกันภยั 

 

วตัถุประสงค ์

1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือกาํหนดรายงานทางการเงินสาํหรับ

สญัญาประกนัภยัที่ออกโดยกจิการใดๆ (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีจะใช้คาํว่า “ผูร้บั

ประกนัภยั”) จนกว่าโครงการในระยะที่สองของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญา

ประกนัภัยจะแล้วเสรจ็ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีต้องการ 

1.1 จาํกดัการแก้ไขวิธกีารบัญชีของผู้รับประกนัภัยสาํหรับสญัญาประกนัภัย 

1.2 เปิดเผยข้อมูลซ่ึงระบุและอธิบายถึงจาํนวนเงินที่เกิดจากสัญญาประกันภัยในงบการเงินของ

ผู้ รับประกันภัย  และช่วยให้ ผู้ใ ช้งบการเ งินเ ข้าใจถึงจํานวนเ งิน  จังหวะเวลา  และ            

ความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตจากสญัญาประกนัภัย 

 

ขอบเขต 

2 กจิการต้องนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถอืปฏบิัติกบั 

2.1 สญัญาประกนัภัย (รวมถงึสญัญาประกนัภยัต่อ) ที่กจิการเป็นผู้ออก และสญัญาประกนัภัยต่อ

ที่กจิการถอืไว้ 

2.2 เคร่ืองมือทางการเงินที่กิจการออกซ่ึงมีลักษณะการร่วมรบัผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ (ดูย่อ

หน้าที่ 35) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลสําหรับ

เครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัเคร่ืองมือทาง

การเงิน รวมถงึเคร่ืองมือทางการเงินที่มีลักษณะดังกล่าวด้วย 

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้กล่าวถึงวิธีการบัญชีในเร่ืองอื่นๆของผู้รับประกนัภัย 

เช่น การบัญชีสาํหรับสนิทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยผู้รับประกนัภัยและหน้ีสนิทางการเงินที่ออกโดย

ผู้รับประกันภัย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทาง

การเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรูแ้ละการวดัมูลค่า

เครือ่งมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง  

การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)) ยกเว้นข้อกาํหนดเกี่ยวกบั

การปฏบิัติในช่วงเปล่ียนแปลงในย่อหน้าที่ 45 

4 กจิการต้องไม่นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถอืปฏบิัติกบั 

4.1 การรับประกนัสนิค้าโดยตรง โดยผู้ผลิต ตัวแทนจาํหน่าย หรือผู้ค้าปลีก (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้(เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึน และสินทรพัยที์่

อาจเกิดข้ึน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

4.2 สินทรัพย์และหน้ีสินของนายจ้างภายใต้โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน (ดูมาตรฐาน   

การบัญชี  ฉบับที่  19 (ปรับปรุง  2558) เ ร่ือง  ผลประโยชน์ของพนักงาน  ( เ ม่ือมี              

การประกาศใช้) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง   

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ(์เม่ือมีการประกาศใช้) และภาระผูกพันเกี่ยวกบัผลประโยชน์เม่ือ

เกษียณอายุที่รายงานโดยโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ (ดูมาตรฐานการบัญชี      
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ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558) เ ร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน ์        

เมือ่ออกจากงาน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

4.3 สทิธติามสญัญาหรือภาระผูกพันตามสญัญาซ่ึงอาจจะเกดิขึ้นจากการใช้ประโยชน์หรือสทิธทิี่จะ

ใช้ประโยชน์ในอนาคตของรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน (เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

บางอย่าง ค่าสิทธิ การจ่ายค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้ น และรายการที่คล้ายคลึงกัน) เช่นเดียวกับ     

การประกันมูลค่าคงเหลือของผู้เช่าที่แฝงอยู่ในสัญญาเช่าการเงิน (ดูมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้(เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

4.4 สญัญาคํา้ประกนัทางการเงิน เว้นแต่ผู้ออกได้แสดงอย่างเปิดเผยชัดเจนมาก่อนว่าผู้ออกถือว่า

สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาประกันภัย และได้ใช้วิธีการบัญชีซ่ึงใช้ปฏบิัติกับสัญญาประกันภัย 

ในกรณดีังกล่าว ผู้ออกอาจเลือกถือปฏบิัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดง

รายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน  ฉบับที่  7 เ ร่ือง  การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเค ร่ืองมือทางการเงิน  (เ ม่ือมี               

การประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือ เลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีสาํหรับรายการที่เกิดจากสัญญาคํา้ประกันทางการเงิน ผู้ออกอาจเลือกปฏิบัติ

เป็นรายสัญญาได้ แต่เม่ือเลือกวิธีการบัญชีใดสําหรับแต่ละสัญญาแล้ว ไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงได้ 

4.5 เจ้าหน้ีหรือลูกหน้ีสาํหรับสิ่งตอบแทนที่อาจเกดิขึ้นในการรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรงุ 2558) เร่ือง การรวมธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

4.6 สัญญาประกันภัยตรงที่กิจการถือไว  ้(กล่าวคือ สัญญาประกันภัยตรงซ่ึงกิจการเป็น             

ผูเ้อาประกนัภยั) อย่างไรกต็าม ผู้เอาประกันภัยต่อต้องนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีมาถอืปฏบิัติกบัสญัญาประกนัภัยต่อที่ถอืไว้ 

5 เพ่ือความสะดวกในการอ้างอิง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเรียกกิจการใดๆ ที่ออก

สญัญาประกนัภัยว่า ผู้รับประกนัภัย ไม่ว่าผู้ออกสญัญาน้ันจะเป็นผู้รับประกนัภัยตามกฎหมายหรือ

ตามที่หน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนดไว้หรือไม่กต็าม 

6 สญัญาประกันภัยต่อเป็นสญัญาประกนัภัยชนิดหน่ึง ดังน้ัน การอ้างองิถึงสัญญาประกันภัยทั้งหมด

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ให้รวมถงึสญัญาประกนัภัยต่อด้วย 

อนุพนัธท์างการเงินแฝง 

7 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้ และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมี       

การประกาศใช้) กาํหนดให้กิจการแยกอนุพันธ์ทางการเงินแฝงบางอย่างออกจากสญัญาหลัก โดย

วัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงินแฝงน้ันด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมใน

กาํไรหรือขาดทุน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวถือปฏบิัติกับอนุพันธ์ทางการเงิน

แฝงในสญัญาประกนัภัยด้วย เว้นแต่อนุพันธท์างการเงินแฝงน้ันเป็นสญัญาประกนัภัย 
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8 ผู้รับประกันภัยไม่จาํเป็นต้องแยกและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมสาํหรับสิทธิของผู้เอาประกนัภัย

ในการเลือกที่จะเวนคืนสัญญาประกันภัยเพ่ือจาํนวนเงินคงที่ (หรือขึ้นอยู่กับจาํนวนเงินคงที่และ

อัตราดอกเบี้ ย) ถึงแม้ว่าราคาที่ใช้สิทธิจะแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินจากสญัญารับ

ประกันภัยหลัก ทั้งน้ีเป็นข้อยกเว้นซ่ึงไม่ต้องปฏิบัติตามที่ได้กาํหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) อย่างไร   

กต็ามผู้รับประกันภัยต้องถือปฏิบัติตามข้อกาํหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ดังกล่าวสาํหรับสิทธิเลือกขายหรือสิทธิเลือกเวนคืนเป็นเงินสดที่แฝงอยู่ในสัญญาประกันภัยหาก

มูลค่าเวนคืนผันแปรตามการเปล่ียนแปลงในตัวแปรทางการเงิน (เช่น ราคาหรือดัชนีตราสารทุน 

หรือ ราคาหรือดัชนีโภคภัณฑ์) หรือตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงินซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา

ประกันภัย  นอกจากน้ี  ข้อกําหนดดังกล่าวยังให้ถือปฏิบัติ ในกรณีที่ ความสามารถของ                 

ผู้เอาประกนัภัยที่จะใช้สทิธิเลือกขายหรือสทิธิเลือกเวนคืนเป็นเงินสดขึ้นอยู่กบัการเปล่ียนแปลงใน

ตัวแปรดังกล่าว (เช่น สิทธิเลือกขายซ่ึงจะสามารถใช้สิทธิได้หากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ขึ้ นไปถึง

ระดับที่ระบุไว้) 

9 ย่อหน้าที่ 8 ให้ถือปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันกับสิทธิเลือกที่จะเวนคืนเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงมี

ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ 

 

 การแยกองคป์ระกอบทีเ่ป็นการฝากเงิน 

10 สญัญาประกนัภัยบางสญัญามีทั้งองค์ประกอบที่เป็นการประกนัภัยและองค์ประกอบทีเ่ป็นการฝากเงิน 

ในบางกรณผู้ีรับประกนัภัยถูกกาํหนดหรือได้รับอนุญาตให้แยกองค์ประกอบเหล่าน้ันออกจากกนั 

10.1 ต้องแยกองค์ประกอบ หากเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสองข้อต่อไปน้ี 

10.1.1 ผู้รับประกนัภัยสามารถวัดมูลค่าองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน (รวมถึงสทิธเิลือก

เวนคืนแฝงใดๆ) แยกต่างหากได้ (กล่าวคือ สามารถวัดมูลค่าได้โดยไม่ต้อง

พิจารณาถงึองค์ประกอบที่เป็นการประกนัภัย) และ 

10.1.2 นโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยไม่ได้กาํหนดให้รับรู้ ภาระผูกพันและสิทธิ

ทั้งหมดที่เกดิจากองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน 

10.2 อนุญาตแต่ไม่ได้กาํหนดให้ต้องแยกองค์ประกอบ หากผู้รับประกันภัยสามารถวัดมูลค่า

องค์ประกอบที่เป็นการฝากเงินแยกต่างหากได้ตามข้อ 10.1.1 แต่นโยบายการบัญชีของผู้รับ

ประกนัภัยกาํหนดให้รับรู้ภาระผูกพันและสทิธทิั้งหมดที่เกดิจากองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน 

โดยไม่ต้องพิจารณาถงึหลักเกณฑท์ี่ใช้วัดมูลค่าสทิธแิละภาระผูกพันเหล่าน้ัน 

10.3 ห้ามแยกองค์ประกอบ หากผู้รับประกนัภัยไม่สามารถวัดมูลค่าองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน

แยกต่างหากได้ตามข้อ 10.1.1 

11 ตัวอย่างกรณีที่นโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยไม่ได้กาํหนดให้รับรู้ภาระผูกพันทั้งหมดที่เกิด

จากองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน ตัวอย่างเช่น ผู้เอาประกนัภัยต่อรับค่าสนิไหมทดแทนจากผูร้บั

ประกนัภยัต่อ แต่สัญญากาํหนดให้ผู้เอาประกนัภัยต่อต้องจ่ายคืนค่าสนิไหมทดแทนน้ันในอนาคต  

ภาระผูกพันดังกล่าวเกิดจากองค์ประกอบที่ เ ป็นการฝากเงิน หากนโยบายการบัญชีของ               

ผู้เอาประกันภัยต่ออนุญาตให้รับรู้ ค่าสินไหมทดแทนรับจากผู้รับประกันต่อเป็นรายได้โดยไม่รับรู้
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ภาระผูกพันในการจ่ายคืนเงินจํานวนดังกล่าว ผู้เอาประกันภัยต่อต้องแยกองค์ประกอบที่เป็น    

การฝากเงิน 

12 ในการแยกองค์ประกอบของสญัญา ผู้รับประกนัภัยต้อง 

12.1 นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถอืปฏบิัติกบัองค์ประกอบที่เป็นการประกนัภัย 

12.2 นาํมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือ

มีการประกาศใช้) มาถอืปฏบิัติกบัองค์ประกอบที่เป็นการฝากเงิน 

 

การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่า 

การยกเวน้การถอืปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ เป็นการชัว่คราว 

13 ย่อหน้าที่ 10 ถึง 12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัช ี

การเปลีย่นแปลงประมาณการทางบัญชีและขอ้ผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) กาํหนดเกณฑ์

สาํหรับกิจการเพ่ือใช้ในการกาํหนดนโยบายการบัญชี หากไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กาํหนดให้ถือปฏบิัติเป็นการเฉพาะกับรายการน้ัน อย่างไรกต็ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ียกเว้นให้ผู้รับประกนัภัยไม่ต้องนาํเกณฑเ์หล่าน้ันมาถอืปฏบิัติกบันโยบายการบัญชีสาํหรับ 

13.1 สัญญาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยเป็นผู้ออก (รวมทั้งต้นทุนในการได้มาที่เกี่ยวข้องและ

สนิทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการตามที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 31 และ 32) และ 

13.2 สญัญาประกนัภัยต่อที่ผู้รับประกนัภัยถอืไว้ 

14 อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่ได้ยกเว้นผู้รับประกันภัยจาก              

บางหลักเกณฑ์ในย่อหน้าที่ 10 ถึง 12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 

นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) 

กล่าวคือผู้รับประกนัภัย 

14.1 ต้องไม่รับรู้หน้ีสินจากประมาณการหน้ีสินใดๆ สาํหรับค่าสินไหมทดแทนในอนาคตที่อาจ

เกิดขึ้ น หากค่าสินไหมทดแทนภายใต้สัญญาประกันภัยเหล่าน้ันไม่มีอยู่จริง ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน (เช่น สาํรองค่าสนิไหมทดแทนที่เกดิจากมหันตภัย และสาํรองรักษาระดับ

ค่าสนิไหมทดแทน) 

14.2 ต้องทาํการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสิน ตามที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 15 ถงึ 19 

14.3 ต้องตัดรายการหน้ีสนิจากสญัญาประกนัภัย (หรือบางส่วนของหน้ีสนิจากสญัญาประกนัภัย) 

ออกจากงบแสดงฐานะการเงินต่อเม่ือหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยน้ันหมดไป กล่าวคือ    

เม่ือภาระผูกพันตามสญัญาน้ันหมดลง หรือถูกยกเลิก หรือสิ้นผลบังคับ 

14.4 ต้องไม่หักกลบ 

14.4.1 สินทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยัต่อ กบั หน้ีสนิจากสญัญาประกนัภัยที่เกี่ยวข้อง หรือ 

14.4.2 รายได้หรือค่าใช้จ่ายจากสญัญาประกันภัยต่อ กับ ค่าใช้จ่ายหรือรายได้จากสัญญา

ประกนัภัยที่เกี่ยวข้อง 

14.5 ต้องพิจารณาว่าสนิทรัพย์จากสญัญาประกนัภัยต่อเกดิการด้อยค่าหรือไม่ (ดูย่อหน้าที่ 20) 
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การทดสอบความเพยีงพอของหนี้ สิน 

15 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผูร้บัประกนัภยัตอ้งประเมินหนี้ สินจากสญัญาประกนัภยัที่รบัรู ้

ไวใ้นงบการเงินว่าเพียงพอหรือไม่ โดยใชป้ระมาณการปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตที่

เกิดจากสญัญาประกนัภยั หากการประเมินนั้นแสดงใหเ้ห็นว่ามูลค่าตามบญัชีของหนี้ สินจาก

สญัญาประกนัภยั (หกัดว้ยตน้ทุนในการไดม้ารอการตดับญัชีที่เกี่ยวขอ้ง และสินทรพัยไ์ม่มี

ตวัตนที่เกี่ยวขอ้ง เช่น รายการที่กล่าวไวใ้นย่อหนา้ที่ 31 และ 32) ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกบั

การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ใหร้บัรูส่้วนทีไ่ม่เพยีงพอทั้งหมดในกําไรหรือขาดทุน  

16 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีไม่มีข้อกาํหนดให้ปฏบิัติเพ่ิมเติมอกี หากผู้รับประกนัภัยได้

ใช้การทดสอบความเพียงพอของหน้ีสนิซ่ึงเป็นไปตามข้อกาํหนดขั้นตํ่าดังต่อไปน้ีแล้ว  

16.1 การทดสอบได้พิจารณาประมาณการปัจจุบันของกระแสเงินสดที่เกิดจากสัญญาทั้งหมด 

รวมทั้งกระแสเงินสดที่เกิดจากรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น ต้นทุนในการจัดการค่าสินไหม

ทดแทน และกระแสเงินสดที่เกดิจากการใช้สทิธเิลือกแฝงและการประกนัผลประโยชน์ 

16.2 หากการทดสอบแสดงให้เหน็ว่าหน้ีสนิบันทกึไม่เพียงพอ ส่วนที่ไม่เพียงพอทั้งหมดต้องรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน 

17 หากนโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยไม่ได้กาํหนดให้ทาํการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสิน

ตามข้อกาํหนดขั้นตํ่าในย่อหน้าที่ 16 ผู้รับประกนัภัยต้อง 

17.1 พิจารณามูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิจากสญัญาประกนัภัยที่เกี่ยวข้อง
1
 หักด้วยมูลค่าตามบัญชีของ 

17.1.1 ต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องใดๆ และ 

17.1.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องใดๆ เช่น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวม

ธุรกจิหรือ การโอนกลุ่มสญัญาประกนัภัย (ดูย่อหน้าที่ 31 และ 32) แต่ไม่รวมถึง

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องเน่ืองจากผู้รับประกันภัยได้แยกบันทึก

รายการดังกล่าวต่างหากแล้ว (ดูย่อหน้าที่ 20) 

17.2 พิจารณาว่าจาํนวนตามวิธีการในข้อ 17.1 น้อยกว่ามูลค่าของหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย 

ที่เกี่ยวข้องหากพิจารณาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) 

เ ร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้ น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น (เ ม่ือมี           

การประกาศใช้) หรือไม่ หากน้อยกว่า ผู้รับประกนัภัยต้องรับรู้ ส่วนต่างทั้งหมดในกาํไรหรือ

ขาดทุน และปรับลดมูลค่าต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องหรือสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนที่เกี่ยวข้อง หรือปรับเพ่ิมมูลค่าหน้ีสนิจากสญัญาประกนัภัยที่เกี่ยวข้อง 

18 หากการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินของผู้รับประกันภัยเป็นไปตามข้อกําหนดขั้นตํ่าใน 

ย่อหน้าที่ 16 ให้ทําการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินโดยพิจารณาหน้ีสินของทุกสัญญา

ประกันภัยรวมกัน หากการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินไม่เป็นไปตามข้อกําหนดขั้นตํ่า 

ให้เปรียบเทียบกับหน้ีสินซ่ึงคาํนวณตามวิธีการที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 17 แบ่งตามกลุ่มสัญญา  

 

1
 หน้ีสินจากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้องคือ หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย (รวมถึงต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชี 

ที่เกี่ยวข้อง และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้อง) ซ่ึงนโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยไม่ได้กําหนดให้ใช้   

การทดสอบความเพียงพอของหน้ีสนิที่เป็นไปตามข้อกาํหนดขั้นตํ่าในย่อหน้าที่ 16 
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โดยกาํหนดให้สัญญาที่มีความเสี่ยงโดยทั่วไปคล้ายคลึงกันและสามารถบริหารจัดการร่วมกันได้   

ให้อยู่ในกลุ่มสญัญาเดียวกนั 

19 มูลค่าที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 17.2 (กล่าวคือ มูลค่าของหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้อง 

ซ่ึงใช้ตามเกณฑ์ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน 

หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น (เม่ือมีการประกาศใช้)) ต้องสะท้อนกาํไรขั้นต้น

จากการลงทุนที่จะได้รับในอนาคต (ดูย่อหน้าที่ 27 ถึง 29) เฉพาะกรณีที่ มูลค่าของหน้ีสิน      

ตามสญัญาประกนัภัยที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 17.1 ได้สะท้อนถงึกาํไรขั้นต้นเหล่าน้ันด้วย 

 

การดอ้ยค่าของสินทรพัยจ์ากการประกนัภยัต่อ 

20 หากสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อของผู้เอาประกันภัยต่อเกิดการด้อยค่า ผู้เอาประกันภัยต่อ 

ต้องปรับลดมูลค่าตามบัญชีลงตามจาํนวนที่เกดิการด้อยค่า และรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในกาํไร

หรือขาดทุน สนิทรัพย์จากการประกนัภัยต่อเกดิการด้อยค่าเม่ือ 

20.1 มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนอนัเป็นผลจากเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นภายหลังการรับรู้สนิทรัพย์

จากการประกันภัยต่อเม่ือเร่ิมแรก ทาํให้ผู้เอาประกันภัยต่ออาจจะไม่ได้รับจํานวนเงิน

ทั้งหมดตามเง่ือนไขของสญัญา และ 

20.2 ผลกระทบต่อจาํนวนเงินจากเหตุการณ์ที่ผู้เอาประกนัภัยต่อจะได้รับจากผู้รับประกนัภัยต่อ 

สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถอื 

 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 

21  ข้อความตามย่อหน้าที่ 22 ถึง 30 ให้นาํมาถือปฏบิัติสาํหรับการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของ

ผู้รับประกนัภัย 

22 ผูร้ ับประกันภัยอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีสําหรับสัญญาประกันภัยไดก็้ต่อเมื่อ       

การเปลีย่นแปลงนั้นทําใหง้บการเงินเกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน 

มากข้ึนและไม่ทําให้ความน่าเช่ือถือลดลง หรือทําใหค้วามน่าเช่ือถือมากข้ึนและไม่ทําให ้  

ความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจลดลง ผูร้บัประกนัภยัตอ้งพิจารณาความเกีย่วขอ้ง

ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจและความน่าเช่ือถือไดต้ามเกณฑ์ที่กําหนดไวใ้นมาตรฐาน      

การบญัชี ฉบบัที่ 8 (ปรบัปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด (เมือ่มีการประกาศใช)้ 

23 เพ่ือสนับสนุนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสาํหรับสญัญาประกนัภัย ผู้รับประกนัภัยต้องแสดง

ให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงน้ันทาํให้งบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 

(ปรับปรงุ 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

(เม่ือมีการประกาศใช้) มากขึ้ น แต่การเปล่ียนแปลงไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามเกณฑ์เหล่าน้ัน

ทั้งหมด โดยเฉพาะประเดน็ดังต่อไปน้ี 

23.1 อตัราดอกเบี้ยในตลาดปัจจุบัน (ย่อหน้าที่ 24) 

23.2 การถอืปฏบิัติตามแนวปฏบิัติที่ใช้อยู่ต่อไป (ย่อหน้าที่ 25) 
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23.3 ความระมัดระวัง (ย่อหน้าที่ 26) 

23.4 กาํไรขั้นต้นจากการลงทุนที่จะได้รับในอนาคต (ย่อหน้าที่ 27–29) และ 

23.5 การบัญชีเงา (ย่อหน้าที่ 30) 

 

อตัราดอกเบี้ ยในตลาดปัจจุบนั 

24 ผู้รับประกนัภัยได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้ถูกกาํหนดให้ต้องเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเพ่ือที่จะวัด

มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย
2
 ให้สะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ ยในตลาดปัจจุบัน และรับรู้         

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสนิเหล่าน้ันในกาํไรหรือขาดทุน ในขณะเดียวกนั ผู้รับประกนัภัยอาจเร่ิมนาํ

นโยบายการบัญชีที่กาํหนดให้ใช้การประมาณการโดยใช้ข้อมูลและข้อสมมติอื่นๆที่เป็นปัจจุบันเพ่ือ

วัดมูลค่าหน้ีสิน ในย่อหน้าน้ีอนุญาตให้ผู้รับประกันภัยสามารถเลือกที่จะเปล่ียนแปลงนโยบาย    

การบัญชีสําหรับหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยได้ โดยไม่ต้องใช้นโยบายการบัญชีดังกล่าวโดย

สมํ่าเสมอกบัหน้ีสนิอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั ซ่ึงเป็นการยกเว้นไม่ต้องปฏบิัติตามข้อกาํหนดไว้

ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) หากผู้รับประกันภัยเลือกที่จะ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีตามย่อหน้าน้ี ผู้รับประกนัภัยต้องใช้อตัราดอกเบี้ ยในตลาดปัจจุบัน 

(รวมทั้งใช้การประมาณการ และข้อสมมติอื่นๆที่เป็นปัจจุบัน (ถ้ามี)) อย่างสมํ่าเสมอต่อไปในทุก

งวดบัญชีในการวัดมูลค่าหน้ีสนิเหล่าน้ันทั้งหมดจนกว่าภาระหน้ีสนิน้ันจะหมดไป 

 

การถอืปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทีใ่ชอ้ยู่ต่อไป 

25 ผู้รับประกนัภัยอาจยังคงใช้แนวปฏบิัติเหล่าน้ีต่อไปได้ แต่การเร่ิมนาํแนวปฏบิัติเหล่าน้ีเข้ามาใช้น้ัน

ถอืว่าไม่ปฏบิัติตามข้อกาํหนดของย่อหน้าที่ 22 

25.1 การวัดมูลค่าหน้ีสนิจากสญัญาประกนัภัยโดยใช้หลักการไม่คิดลด 

25.2 การวัดมูลค่าสทิธติามสญัญาที่จะได้รับค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนในอนาคตด้วยมูลค่าที่

สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมใน

ปัจจุบันซ่ึงเรียกเกบ็โดยผู้ให้บริการในตลาดรายอื่นๆ ซ่ึงให้บริการที่คล้ายคลึงกนั ซ่ึงเป็นไป

ได้ว่ามูลค่ายุติธรรมเม่ือเร่ิมแรกของสทิธติามสญัญาเหล่าน้ันจะเท่ากบัต้นทุนในการเร่ิมต้นที่

จ่ายไป เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนในอนาคตและต้นทุนที่เกี่ยวข้องน้ันจะแตกต่าง

ไปจากค่าธรรมเนียมและต้นทุนของตลาดที่เปรียบเทยีบกนัได้เป็นอย่างมาก 

25.3 การใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันสาํหรับสัญญาประกนัภัย (รวมทั้งต้นทุนในการได้มา

รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)) ของบริษัทย่อย 

ยกเว้นตามที่อนุญาตโดยย่อหน้าที่ 24 หากนโยบายการบัญชีเหล่าน้ันมีความแตกต่างกัน 

ผู้รับประกันภัยอาจเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีได้หากการเปล่ียนแปลงน้ันไม่ทาํให้

นโยบายการบัญชีมีความหลากหลายมากกว่าเดิม และการเปล่ียนแปลงน้ันเป็นไปตาม

ข้อกาํหนดอื่นๆ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีด้วย 

2 ในย่อหน้าน้ี หน้ีสนิจากสญัญาประกนัภัย ได้รวมถงึต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง และสนิทรัพย์ไม่มี

ตัวตนที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงจะกล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 31 และ 32 
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ความระมดัระวงั  

26 ผู้รับประกันภัยไม่จําเป็นต้องเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสาํหรับสัญญาประกันภัยเพ่ือขจัด   

ความระมัดระวังที่มากเกินความจาํเป็น อย่างไรกต็ามหากผู้รับประกันภัยได้วัดมูลค่าหน้ีสินจาก

สญัญาประกนัภัยด้วยความระมัดระวังที่เพียงพออยู่แล้ว ผู้รับประกนัภัยไม่ควรเพ่ิมความระมัดระวัง

ขึ้นไปอกี 

 

 กําไรขั้นตน้จากการลงทุนทีจ่ะไดร้บัในอนาคต 

27 ผู้รับประกนัภัยไม่จาํเป็นต้องเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสาํหรับสญัญาประกนัภัยเพ่ือขจัดกาํไร

ขั้นต้นจากการลงทุนที่จะได้รับในอนาคต อย่างไรกต็ามมีข้อสมมุติที่โต้แย้งว่างบการเงินของผู้รับ

ประกันภัยอาจเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินและน่าเช่ือถือน้อยลง    

หากผู้รับประกนัภัยนาํนโยบายการบัญชีที่สะท้อนกาํไรขั้นต้นจากการลงทุนที่จะได้รับในอนาคตเข้า

มาใช้ในการวัดมูลค่าสัญญาประกันภัย เว้นแต่กาํไรขั้นต้นเหล่าน้ันกระทบต่อการชําระหน้ีสิน     

ตามสญัญาประกนัภัย ตัวอย่างของนโยบายการบัญชีที่สะท้อนถงึกาํไรขั้นต้นเหล่าน้ัน ได้แก่ 

27.1 ใช้อตัราคิดลดที่สะท้อนถงึประมาณการผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ของผู้รับประกนัภัย หรือ 

27.2 ประมาณการจาํนวนผลตอบแทนจากสนิทรัพย์โดยใช้อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ และ

คิดลดจํานวนผลตอบแทนน้ันด้วยอัตราคิดลดอีกอัตราหน่ึง และนําผลที่ได้ไปรวมใน     

การวัดมูลค่าของหน้ีสนิ 

28 ผู้ รับประกันภัยอาจหักล้างข้อสมมติโต้แย้งในย่อหน้าที่ 27 ได้ ถ้าองค์ประกอบอื่นๆ ของ         

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีทาํให้งบการเงินเกี่ยวข้องกบัการตัดสินใจเชิงเศรษฐกจิของผู้ใช้

งบการเงินและมีความน่าเช่ือถือมากขึ้ น พอเพียงที่จะทําให้มีความสําคัญกว่าการลดลงของ      

ความเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจและความน่าเช่ือถอืหากผู้รับประกนัภัยรวมกาํไรขั้นต้นจากการลงทุน

ที่จะได้รับในอนาคตเข้าไปในการวัดมูลค่าหน้ีสิน ตัวอย่างเช่น สมมติว่านโยบายการบัญชีสาํหรับ

สัญญาประกันภัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของผู้รับประกันภัยบันทึกหน้ีสิน ณ วันเร่ิมต้นสัญญาด้วย      

ข้อสมมติที่สะท้อนความระมัดระวังมากเกนิความจาํเป็น และใช้อตัราคิดลดที่กาํหนดโดยหน่วยงาน

กาํกบัดูแลโดยไม่อ้างองิโดยตรงกบัสภาวะตลาด และไม่ได้พิจารณาถึงผลกระทบจากสทิธเิลือกแฝง

และการประกนัผลประโยชน์ ผู้รับประกนัภัยอาจทาํให้งบการเงินเกี่ยวข้องต่อการตัดสนิใจมากขึ้น

โดยไม่ทาํให้ความน่าเช่ือถือลดลง โดยเปล่ียนไปใช้หลักการบัญชีที่มุ่งเน้นการให้ข้อมูลในภาพรวม

เพ่ือการตัดสนิใจลงทุนซ่ึงใช้กนัอย่างกว้างขวางและเกี่ยวข้องกบั 

28.1 ประมาณการและสมมติฐานที่เป็นปัจจุบัน 

28.2 การปรับปรุงอย่างสมเหตุสมผล (แต่ไม่ได้ระมัดระวังมากเกนิความจาํเป็น) เพ่ือให้สะท้อน

ถงึความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

28.3 การวัดมูลค่าซ่ึงสะท้อนทั้งมูลค่าที่แท้จริงและมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกแฝงและ        

การประกนัผลประโยชน์ และ 

28.4 อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบัน แม้ว่าอัตราคิดลดน้ันจะสะท้อนถึงผลตอบแทนโดยประมาณ

จากสนิทรัพย์ของผู้รับประกนัภัย 
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29 ในวิธีการวัดมูลค่าบางวิธีจะใช้อตัราคิดลดในการพิจารณามูลค่าปัจจุบันของกาํไรขั้นต้นในอนาคต 

จากน้ันกาํไรขั้นต้นดังกล่าวจะถูกปันส่วนไปยังงวดเวลาต่างๆโดยการใช้สูตรคาํนวณ ซ่ึงวิธีการ

ดังกล่าวทาํให้อตัราคิดลดมีผลกระทบโดยอ้อมต่อการวัดมูลค่าของหน้ีสนิ กล่าวคือการใช้อตัราคิด

ลดที่ไม่เหมาะสมจะมีผลกระทบเพียงเลก็น้อยหรือไม่มีผลกระทบเลยต่อการวัดมูลค่าของหน้ีสิน

เม่ือเร่ิมแรก อย่างไรกต็ามยังมีวิธีการวัดมูลค่าอื่นที่อัตราคิดลดจะเป็นตัวกาํหนดมูลค่าของหน้ีสิน

โดยตรง ในกรณีหลังน้ันการใช้อัตราคิดลดซ่ึงคิดจากผลตอบแทนของสินทรัพย์จะเกิดผลกระทบ

อย่างมีนัยสาํคัญมากกว่า จึงไม่น่าเป็นไปได้อย่างย่ิงที่ผู้รับประกันภัยจะสามารถหักล้างข้อสมมติ

โต้แย้งในย่อหน้าที่ 27 ลงได้ 

 

การบญัชีเงา  

30 ในแบบจาํลองทางบัญชีบางแบบ ผลกาํไรหรือขาดทุนที่เกดิขึ้นจริงจากสนิทรัพย์ของผู้รับประกนัภัย

จะมีผลกระทบโดยตรงต่อการวัดมูลค่าบางส่วนหรือทั้งหมดของ (1) หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย 

(2) ต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง และ (3) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้อง เช่น 

รายการที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 31 และ 32 ผู้รับประกันภัยได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้ถูกกาํหนดให้

เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเพ่ือให้ผลกาํไรหรือขาดทุนที่ รับรู้ แล้วแต่ยังไม่เกิดขึ้ นจริงจาก

สนิทรัพย์ มีผลกระทบต่อการวัดมูลค่ารายการดังกล่าวไปในทางเดียวกนักบัผลกระทบจากผลกาํไร

หรือขาดทุนที่เกิดขึ้ นจริง กล่าวคือการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย (หรือ

ต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชี หรือสนิทรัพย์ไม่มีตัวตน) ต้องถูกรับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

อื่น เฉพาะกรณีที่ผลกาํไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกดิขึ้นจริงดังกล่าวถูกรับรู้ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

วิธปีฏบิัติน้ีเรียกว่า “การบัญชีเงา” 

 

สญัญาประกนัภยัทีไ่ดม้าจากการรวมธุรกิจหรือการโอนกลุ่มสญัญาประกนัภยั 

31 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรวม

ธุรกิจ (เม่ือมีการประกาศใช้) ณ วันที่ ซ้ือ ผู้รับประกันภัยต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินจาก

สัญญาประกันภัยและสินทรัพย์จากสญัญาประกนัภัยที่ได้รับโอนมาด้วยมูลค่ายุติธรรม อย่างไร     

กต็าม ผู้รับประกันภัยได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้ถูกกาํหนดให้แสดงข้อมูลเพ่ิมเติมโดยแยกมูลค่า

ยุติธรรมของสญัญาประกนัภัยที่ได้มาออกเป็นสององค์ประกอบดังน้ี 

31.1 หน้ีสินที่วัดมูลค่าตามนโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยสาํหรับสัญญาประกันภัยที่ออก 

และ 

31.2 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงเป็นผลต่างระหว่าง (1) มูลค่ายุติธรรมของสิทธิและภาระผูกพันจาก

การประกันภัยที่รับโอนมา และ (2) มูลค่าที่อธิบายในข้อ 31.1 โดยการวัดมูลค่าภายหลัง 

การรับรู้สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนน้ีต้องสอดคล้องกบัการวัดมูลค่าของหน้ีสนิจากสญัญาประกนัภัย

ที่เกี่ยวข้อง 

32 ผู้รับประกนัภัยที่เป็นผู้ซ้ือกลุ่มสญัญาประกนัภัยอาจแสดงข้อมูลเพ่ิมเติมตามที่อธบิายไว้ในย่อหน้าที่ 31 
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33 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 31 และ 32 ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน     

การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (เม่ือมีการประกาศใช้) 

และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  38 (ปรับปรุง 2558) เ ร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เ ม่ือมี           

การประกาศใช้) อย่างไรกต็ามมาตรฐานการบัญชีทั้งสองฉบับดังกล่าวถือปฏบิัติกับสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนอื่นๆ ได้แก่ รายช่ือของลูกค้าและความสมัพันธก์บัลูกค้าซ่ึงสะท้อนถงึความคาดหวังที่จะได้มา

ซ่ึงสัญญาประกันภัยในอนาคต ซ่ึงสัญญาเหล่าน้ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของสิทธิและภาระผูกพันจาก 

การประกนัภัยซ่ึงมีอยู่ ณ วันที่เกดิการรวมธุรกจิหรือการโอนกลุ่มสญัญาประกนัภัย 

ลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชนต์ามดุลยพนิจิ 

ลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชนต์ามดุลยพนิจิในสญัญาประกนัภยั 

34 สญัญาประกนัภัยบางสญัญาประกอบด้วยส่วนที่เป็นการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ และส่วน

การประกนัผลประโยชน ์ทั้งน้ีผู้ออกสญัญาดังกล่าว 

34.1 อาจจะแต่ไม่จาํเป็นต้องรับรู้ ส่วนการประกนัผลประโยชน์แยกต่างหากจากส่วนของการร่วมรับ

ผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ หากผู้ออกสัญญาไม่รับรู้ รายการดังกล่าวแยกจากกัน ให้จัด

ประเภทสัญญาทั้งฉบับเป็นหน้ีสิน หากผู้ออกสัญญาแยกรายการดังกล่าวออกจากกัน ให้จัด

ประเภทส่วนการประกนัผลประโยชน์เป็นหน้ีสนิ 

34.2 ถ้าแยกส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจออกจากส่วนการประกันผลประโยชน์  

ผู้ออกสัญญาต้องจัดประเภทส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจเป็นหน้ีสินหรือ

แสดงเป็นรายการแยกออกมาภายใต้ส่วนของเจ้าของ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี

ไม่ได้ระบุวิธกีารในการพิจารณาว่าควรแสดงส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจน้ัน

เป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจ้าของอย่างไร ผู้ออกสัญญาอาจแยกองค์ประกอบของส่วนของการ

ร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจแบ่งเป็นส่วนที่เป็นหน้ีสนิและส่วนที่เป็นส่วนของเจ้าของก็

ได้ และต้องใช้นโยบายการบัญชีในการแยกองค์ประกอบดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ ผู้ออกสญัญา

ต้องไม่จัดประเภทส่วนของการร่วมรับประโยชน์เป็นรายการที่ไม่ใช่ทั้งหน้ีสินและส่วนของ

เจ้าของ 

34.3 อาจรับรู้ เบี้ ยประกันภัยรับทั้งหมดเป็นรายได้โดยไม่แยกองค์ประกอบที่เป็นส่วนของเจ้าของ 

โดยที่การเปล่ียนแปลงในส่วนการประกนัผลประโยชน์และในส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์

ตามดุลยพินิจซ่ึงถูกจัดประเภทเป็นหน้ีสินต้องรับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน หากส่วนหน่ึงหรือ

ทั้งหมดของลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจถูกจัดประเภทไว้ในส่วนของเจ้าของ  

ผู้ออกสัญญาต้องปันส่วนกําไรหรือขาดทุนให้กับส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์ตาม      

ดุลยพินิจดังกล่าว (เช่นเดียวกบัการปันส่วนกาํไรหรือขาดทุนให้กบัส่วนของผู้ถอืหุ้นส่วนน้อย)    

ผู้ออกสัญญาต้องรับรู้ ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนที่ปันส่วนให้กับองค์ประกอบที่เป็นส่วนของ

เจ้าของของ การร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจเป็นการจัดสรรกาํไรหรือขาดทุน ไม่ใช่เป็น

ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนําเสนอ 

งบการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 
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34.4 หากสัญญาน้ันมีอนุพันธ์ทางการเงินแฝงที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ให้นาํ

มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวมาถอืปฏบิัติกบัอนุพันธท์างการเงินแฝงน้ัน 

34.5 สาํหรับกรณีอื่นๆที่ไม่ได้อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 14 ถึง 20 และ 34.1 ถึง 34.4 ผู้ออกสัญญา

ต้องใช้นโยบายการบัญชีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันต่อไปสาํหรับสัญญาดังกล่าว เว้นแต่ผู้ออกสัญญา

เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเหล่าน้ันตามย่อหน้าที่ 21 ถงึ 30 

 

ลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชนต์ามดุลยพนิจิในเครือ่งมือทางการเงิน 

35 ข้อกําหนดในย่อหน้าที่ 34 ให้ถือปฏิบัติกับเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงมีลักษณะการร่วมรับ

ผลประโยชน์ตามดุลยพินิจด้วย นอกจากน้ี 

35.1 หากผู้ออกสญัญาจัดประเภทลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจทั้งหมดเป็นหน้ีสนิ       

ผู้ออกสัญญาต้องนําวิธีการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินในย่อหน้าที่ 15 ถึง 19 มาถือ

ปฏบิัติกับสัญญาทั้งฉบับ (กล่าวคือ ทั้งส่วนการประกันผลประโยชน์และลักษณะการร่วมรับ

ผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ) ผู้ออกสัญญาไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการวัดมูลค่าตามมาตรฐาน    

การบัญชี ฉบับที่  39 เ ร่ือง การรับรู้ และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เ ม่ือมี           

การประกาศใช้) มาถอืปฏบิัติกบัส่วนการประกนัผลประโยชน์ 

35.2 หากผู้ออกสัญญาจัดประเภทส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดของลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตาม

ดุลยพินิจเป็นองค์ประกอบแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ หน้ีสนิที่รับรู้สาํหรับสญัญาทั้งฉบับ

ต้องไม่น้อยกว่ามูลค่าหน้ีสนิจากส่วนการประกนัผลประโยชน์หากได้มีการวัดค่าตามมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่  39 เ ร่ือง การรับรู้ และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เ ม่ือมี           

การประกาศใช้) ซ่ึงประกอบด้วยมูลค่าที่แท้จริงของสิทธิเลือกที่จะเวนคืนสัญญา แต่ไม่

จําเป็นต้องรวมมูลค่าตามเวลาหากย่อหน้าที่ 9 ยกเว้นการวัดค่าสิทธิเลือกน้ันด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ผู้ออกสญัญาไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยมูลค่าจากการนาํมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว

มาถือปฏิบัติกับส่วนการประกันประโยชน์ และไม่จาํเป็นต้องนาํเสนอมูลค่าน้ันเป็นรายการ

แยกต่างหาก นอกจากน้ีในกรณีที่เหน็ได้อย่างชัดเจนว่าหน้ีสินสาํหรับสัญญาทั้งฉบับสูงกว่า   

ผู้ออกสญัญาไม่จาํเป็นต้องคาํนวณหามูลค่าของส่วนการประกนัผลประโยชน์อกี 

35.3 ถึงแม้ว่าสัญญาเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน ผู้ออกสัญญาอาจรับรู้ เบี้ ยประกันภัยสาํหรับ

สัญญาดังกล่าวเป็นรายได้ และรับรู้ การเพ่ิมขึ้ นในมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินเป็นค่าใช้จ่าย

ต่อไปได้ 

35.4 ถึงแม้ว่าสัญญาเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงิน ผู้ออกสัญญาที่นําย่อหน้าที่ 20.2 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเคร่ืองมือทาง

การเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) มาถือปฏิบัติกับสัญญาที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์

ตามดุลยพินิจ ต้องเปิดเผยดอกเบี้ ยจ่ายทั้งหมดที่รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุน แต่ไม่จาํเป็นต้อง

คาํนวณดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวโดยใช้วิธอีตัราดอกเบี้ยที่แท้จริง 
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การเปิดเผยขอ้มูล 

การอธิบายจํานวนเงินทีร่บัรูใ้นงบการเงิน 

36 ผูร้บัประกนัภยัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพื่อระบุและอธิบายถึงจํานวนเงินในงบการเงินที่เกิดจาก

สญัญาประกนัภยั 

37 เพ่ือให้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 36 ผู้รับประกนัภัยต้องเปิดเผย 

37.1 นโยบายการบัญชีสาํหรับสัญญาประกันภัย และสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้อง 

37.2 สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่รับรู้ ในงบการเงิน (และกระแสเงินสด หากผู้รับ

ประกันภัยนําเสนองบกระแสเงินสดโดยใช้วิธีทางตรง) ซ่ึงเกิดจากสัญญาประกันภัย 

นอกจากน้ี หากผู้รับประกนัภัยเป็นผู้เอาประกนัภัยต่อ ผู้รับประกนัภัยต้องเปิดเผย 

37.2.1 ผลกาํไรหรือขาดทุนที่รับรู้ ในกาํไรหรือขาดทุนจากการซ้ือประกนัภัยต่อ และ 

37.2.2 ค่าตัดจาํหน่ายสาํหรับงวด และมูลค่าตามบัญชีหลังหักค่าตัดจาํหน่ายสะสม ณ วัน 

ต้นงวดและวันสิ้นงวด หากผู้เอาประกันภัยต่อบันทึกผลกาํไรและขาดทุนที่เกิดจาก

การซ้ือประกนัภัยต่อเป็นรายการรอการตัดบัญชีและตัดจาํหน่ายรายการดังกล่าว 

37.3 วิธีการที่ใช้ในการกาํหนดข้อสมมติที่ส่งผลกระทบมากที่สุดต่อการวัดมูลค่าจาํนวนเงินของ

รายการที่รับรู้ ในย่อหน้าที่ 37.2 หากปฏบิัติได้ ผู้รับประกนัภัยต้องเปิดเผยจาํนวนเงินตามข้อ

สมมติที่ถูกใช้เหล่าน้ันด้วย 

37.4 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในสมมติฐานที่ใช้วัดมูลค่าสนิทรัพย์จากสญัญาประกนัภัยและ

หน้ีสนิจากสญัญาประกนัภัย โดยแยกแสดงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงแต่ละรายการซ่ึงมี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคัญต่องบการเงิน 

37.5 การกระทบยอดการเปล่ียนแปลงในหน้ีสนิจากสญัญาประกนัภัย สนิทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 

และต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) 

  

ลกัษณะและขอบเขตของความเสีย่งทีเ่กิดจากสญัญาประกนัภยั 

38 ผูร้บัประกนัภยัตอ้งเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินประเมินลกัษณะและขอบเขตของ

ความเสีย่งทีเ่กิดจากสญัญาประกนัภยั 

39 เพ่ือให้เป็นไปตามย่อหน้าที่ 38 ผู้รับประกนัภัยต้องเปิดเผย 

39.1 วัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงที่เกดิจากสญัญาประกนัภัย 

และวิธกีารที่จะใช้จัดการกบัความเสี่ยงเหล่าน้ัน 

39.2 (ย่อหน้าน้ีไม่ใช้) 

39.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย (ทั้งก่อนและหลังการใช้การประกันภัยต่อ

เพ่ือลดความเสี่ยง) รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกบั 

39.3.1 ความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัย (ดูย่อหน้าที่ 39ก) 

39.3.2 การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัย รวมถึงวิธกีารที่ผู้บริหารใช้เพ่ือ

พิจารณาการกระจุกตัวของความเสี่ยงดังกล่าว และการอธิบายถึงลักษณะร่วมที่
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ระบุถึงการกระจุกตัวแต่ละประเภท (เช่น ประเภทของเหตุการณ์ที่รับประกันภัย 

พ้ืนที่ทางภมิูศาสตร์ หรือสกุลเงิน) 

39.3.3 จาํนวนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้ นจริงเปรียบเทียบกับจาํนวนที่ประมาณการไว้ 

(กล่าวคือพัฒนาการของค่าสนิไหมทดแทน) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัพัฒนาการ

ของค่าสนิไหมทดแทนต้องเปิดเผยย้อนหลังตั้งแต่รอบบัญชีที่ค่าสนิไหมทดแทนที่

มีสาระสาํคัญล่าสดุเกดิขึ้นโดยที่ค่าสนิไหมทดแทนดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน

เกี่ยวกับจํานวนเงินและจังหวะเวลาของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนน้ัน แต่ไม่

จาํเป็นต้องย้อนหลังไปเกินกว่าสิบปี ผู้รับประกันภัยไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล

พัฒนาการสาํหรับค่าสินไหมทดแทนซ่ึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจาํนวนเงินและ

จังหวะเวลาของการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนสามารถยุติได้ภายในหน่ึงปี 

39.4 ข้อมูลเกี่ยวกบัความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านตลาด 

ซ่ึงจะต้องถอืปฏบิัติตามย่อหน้าที่ 31 ถงึ 42 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) หากสัญญา

ประกนัภัยน้ันอยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว อย่างไร

กต็าม 

39.4.1 ผู้รับประกันภัยไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลการวิเคราะห์การครบกาํหนดตามที่

กาํหนดในย่อหน้าที่ 39.1 และ39.2 ของมาตรฐานการการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่  7 เ ร่ือง  การเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเ งิน  ( เ ม่ือมี           

การประกาศใช้) หากผู้รับประกนัภัยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัระยะเวลาโดยประมาณ 

ของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการรับรู้หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย

แทน ทั้งน้ีอาจทาํในรูปแบบของการวิเคราะห์ด้วยการประมาณการจังหวะเวลาของ

จาํนวนเงินที่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงิน 

39.4.2 หากผู้รับประกนัภัยเลือกใช้วิธีการอื่นในการจัดการความอ่อนไหวต่อสภาวะตลาด 

เช่น การวิเคราะห์มูลค่าแฝง ผู้รับประกนัภัยอาจจะใช้การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

น้ันเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ 40.1 ของมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมี  

การประกาศใช้) และผู้รับประกันภัยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่กาํหนดโดย 

ย่อหน้าที่ 41 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวด้วย 

39.5 ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านตลาดซ่ึงเกิดจากอนุพันธ์ทางการเงินแฝงที่อยู่ในสัญญา

ประกันภัยหลัก หากผู้รับประกันภัยไม่ได้ถูกกาํหนดให้วัดมูลค่าและไม่ได้วัดมูลค่าอนุพันธ์

ทางการเงินแฝงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

39ก เพ่ือให้ปฏิบัติเป็นไปตามย่อหน้าที่ 39.3.1 ผู้รับประกันภัยต้องเปิดเผยข้อมูลตาม 39ก.1 หรือ   

39ก.2 ข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

39ก.1 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ซ่ึงแสดงว่ากาํไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของจะได้รับ

ผลกระทบอย่างไรหากมีการเปล่ียนแปลงที่อาจเป็นไปได้ในตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ณ 

วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน วิธีการและข้อสมมติที่ ใ ช้ในการจัดทําการวิเคราะห์         
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ความอ่อนไหว และการเปล่ียนแปลงใดๆในวิธีการและข้อสมมติที่ใช้จากงวดบัญชีก่อน   

อย่างไรกต็าม หากผู้รับประกันภัยใช้วิธีการอื่นเพ่ือจัดการความอ่อนไหวต่อสภาวะตลาด 

เช่น การวิเคราะห์มูลค่าแฝง ผู้รับประกันภัยอาจปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกาํหนดน้ีโดย

เปิดเผยเกี่ยวกบัวิธกีารวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่ใช้ และเปิดเผยข้อมูลตามที่กาํหนดโดยย่อ

หน้าที่ 41 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลสาํหรับ

เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) 

39ก.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกบัความอ่อนไหว และข้อมูลเกี่ยวกบัข้อกาํหนดและเง่ือนไขเหล่าน้ัน

ของสัญญาประกันภัยที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคัญต่อจาํนวนเงิน จังหวะเวลา และ

ความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของผู้รับประกนัภัย 

 

วนัถอืปฏิบติั และการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

40 ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการปฏบิัติในช่วงเปล่ียนแปลงในย่อหน้าที่ 41 ถงึ 45 ให้ถอืปฏบิัติเม่ือกจิการนาํ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถอืปฏบิัติเป็นคร้ังแรก  

41 กจิการต้องปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งน้ีสนับสนุนให้นําไปใช้ก่อนวันถือ

ปฏบิัติ หากกจิการถือปฏบิัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีสาํหรับงวดก่อนวันที่มีผล

บังคับใช้ กจิการต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าวด้วย 

41ก – 41จ   (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

41ฉ - 41ช   (ย่อหน้าเหล่าน้ีไม่เกี่ยวข้อง) 

 

การเปิดเผยขอ้มูล 

42 กิจการไม่จาํเป็นต้องนาํข้อกาํหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีมาถอืปฏบิัติกบัข้อมูลเปรียบเทยีบซ่ึงเกี่ยวข้องกบังบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม

ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 ยกเว้นการเปิดเผยข้อมูลที่กาํหนดโดยย่อหน้าที่ 37.1 และ 37.2 

เกี่ยวกับนโยบายการบัญชี และสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่รับรู้ ในงบการเงิน (และ

กระแสเงินสด หากใช้วิธทีางตรง) 

43 หากในทางปฏิบัติกิจการไม่สามารถที่จะนาํข้อกาํหนดเฉพาะเร่ืองของย่อหน้าที่ 10 ถึง 35 มาถือ

ปฏิบัติกับข้อมูลเปรียบเทียบซ่ึงเกี่ยวข้องกับงบการเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมก่อนวันที่   

1 มกราคม 2559 กิจการต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว ซ่ึงในทางปฏิบัติบางคร้ังการนํา         

การทดสอบความเพียงพอของหน้ีสิน (ย่อหน้าที่ 15 ถึง 19) มาถือปฏิบัติกับข้อมูลเปรียบเทียบ

ดังกล่าวบางคร้ังอาจไม่สามารถทาํได้ แต่สาํหรับการนาํข้อกาํหนดอื่นๆ ของย่อหน้าที่ 10 ถึง 35   

มาถือปฏิบัติกับข้อมูลเปรียบเทียบดังกล่าวไม่น่าเป็นไปได้อย่างย่ิงที่กิจการจะไม่สามารถทาํได้

ในทางปฏิบัติ ซ่ึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เ ร่ือง นโยบายการบัญชี                 

การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด (เม่ือมีการประกาศใช้) ได้ให้คาํนิยาม     

“การไม่สามารถทาํได้ในทางปฏบิัติ” ไว้แล้ว 
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44 ในการนาํย่อหน้าที่ 39.3.3 มาถอืปฏบิัติ กจิการไม่จาํเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัพัฒนาการของ 

ค่าสนิไหมทดแทนที่เกดิขึ้นเกนิกว่าห้าปีก่อนวันสิ้นปีบัญชีแรกที่กจิการนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติ นอกจากน้ี เม่ือกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี      

มาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก หากในทางปฏิบัติกิจการไม่สามารถที่จะจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับ

พัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้ นก่อนวันเร่ิมต้นของงวดบัญชีแรกสุดซ่ึงกิจการนาํเสนอ

ข้อมูลเปรียบเทยีบอย่างเตม็รูปแบบที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี กิจการ

ต้องเปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว 

การกําหนดประเภทของสินทรพัยท์างการเงินใหม่ 

45 เ ม่ือ ผู้ รับประกันภัยเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย  

ผู้รับประกันภัยได้รับอนุญาตแต่ไม่ได้ถูกกาํหนดให้จัดประเภทบางส่วนหรือทั้งหมดของสินทรัพย์

ทางการเงินใหม่เพ่ือให้สินทรัพย์เหล่าน้ันวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ เป็น “สินทรัพย์ทาง

การเงินที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน” ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง 

การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับน้ีอนุญาตให้จัดประเภทใหม่ได้หากผู้รับประกันภัยเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 

เม่ือนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกและเม่ือเปล่ียนแปลง

นโยบายการบัญชีในเวลาต่อมา ตามที่อนุญาตโดยย่อหน้าที่ 22 การจัดประเภทใหม่น้ีถือเป็น    

การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีและให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด (เม่ือมี

การประกาศใช้) 
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ภาคผนวก ก 

คํานยิาม  

ภาคผนวกน้ีเป็นสว่นหนึง่ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การทดสอบความเพยีงพอของ

หนี้ สิน  

การประเมินว่ามูลค่าตามบัญชีของหน้ีสนิจากสญัญาประกนัภัยจาํเป็นที่

จะต้องเพ่ิมขึ้ น (หรือมูลค่าตามบัญชีของต้นทุนการได้มารอการตัด

บัญชีที่เกี่ยวข้องหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องจําเป็นที่จะต้อง

ลดลง) หรือไม่ ขึ้นอยู่กบัการพิจารณาถงึกระแสเงินสดในอนาคต  

  

ความเสีย่งทางการเงิน 

 

 

 

 

 

ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงที่เป็นไปได้ในอนาคตในอตัราดอกเบี้ย

ที่ระบุไว้ ราคาของเคร่ืองมือทางการเงิน ราคาของสินค้าโภคภัณฑ ์

อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีของราคาหรืออัตราต่างๆ 

การจัดอันดับความน่าเช่ือถือหรือดัชนีความน่าเช่ือถือ หรือตัวแปร

อื่นๆ เช่น ตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงินโดยที่ตัวแปรน้ันไม่ได้

เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะกบัคู่สญัญา 

ความเสีย่งดา้นการรบัประกนัภยั 

 

ความเสี่ยงอื่นนอกเหนือจากความเสี่ยงทางการเงิน ซ่ึงโอนจากผู้ถือ

สญัญาไปยังผู้ออกสญัญา 

 

ผลประโยชนที์ไ่ดร้บัการประกนั 

 

การจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้ลงทุน

เฉพาะรายซ่ึงมีสิทธิอันปราศจากเง่ือนไขโดยที่สิทธิน้ันไม่ได้ขึ้ นอยู่กับ

ดุลยพินิจตามสญัญาของผู้ออกสญัญา 

  

ผูเ้อาประกนัภยั 

 

คู่สัญญาฝ่ายซ่ึงมีสิทธิที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนภายใต้สัญญา

ประกนัภัยหากเหตุการณท์ี่เอาประกนัภัยเกดิขึ้น 

  

ผูร้บัประกนัภยั 

 

คู่สญัญาซ่ึงมีภาระผูกพันภายใต้สญัญาประกนัภัยที่จะชดใช้ค่าสนิไหม

ทดแทนให้แก่ผู้เอาประกนัภัยหากเหตุการณท์ี่เอาประกนัภัยเกดิขึ้น 

  

ผูร้บัประกนัภยัต่อ 

 

คู่สัญญาซ่ึงมีภาระผูกพันภายใต้สัญญาประกันภัยต่อที่จะชดใช้  

ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ผู้ เอาประกันภัย ต่อหากเหตุการณ์ที่  

เอาประกนัภัยเกดิขึ้น 
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ผูเ้อาประกนัภยัต่อ  ผู้เอาประกนัภัยภายใต้สญัญาประกนัภัยต่อ 

 

มูลค่ายติุธรรม 

 

ราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหน้ีสินใน

รายการที่เกิดขึ้ นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า  

(ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

  

แยกองคป์ระกอบ 

 

พิจารณาองค์ประกอบของสัญญาเสมือนว่าแต่ละองค์ประกอบน้ันเป็น

สญัญาแยกต่างหากจากกนั 

  

ลกัษณะการร่วมรบัผลประโยชน์

ตามดุลยพนิจิ  

 

สิทธิตามสัญญาที่จะได้รับผลประโยชน์เป็นจํานวนเงินเพ่ิมเติมจาก

ผลประโยชน์ที่ได้รับการประกนั ซ่ึง 

1) มักเป็นผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของสญัญา 

2) จาํนวนเงินหรือจังหวะเวลาที่จะได้รับผลประโยชน์เพ่ิมน้ันจะขึ้นอยู่

กบัดุลยพินิจของผู้ออกสญัญา  

3) ผลประโยชน์ที่จะได้รับขึ้นอยู่กบั 

3.1) ผลการดาํเนินงานของกลุ่มของสญัญาที่ระบุไว้ หรือชนิดของ

สญัญาที่ระบุไว้ 

3.2) ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกิดขึ้ นแล้วและ/หรือที่ยังไม่

เกดิขึ้นจากกลุ่มของสนิทรัพย์ที่ระบุไว้ซ่ึงถอืโดยผู้ออก 

3.3) กาํไรหรือขาดทุนของบริษัท กองทุน หรือกิจการอื่นที่ออก

สญัญาน้ี 

ส่วนการประกนัผลประโยชน ์

 

ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายผลประโยชน์ที่ได้รับการประกัน ซ่ึงอยู่ใน

สญัญาที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ 

  

สญัญาค้ําประกนัทางการเงิน 

 

สญัญาที่กาํหนดให้ผู้ออกสญัญาจ่ายจาํนวนเงินที่ระบุไว้เพ่ือใช้คืนผู้ถอื

สญัญาสาํหรับความสญูเสยีที่เกดิขึ้นเพราะลูกหน้ีที่ระบุไว้ไม่สามารถที่

จะจ่ายชาํระเม่ือถงึกาํหนดตามข้อกาํหนดเดิม หรือข้อกาํหนดที่แก้ไข

ใหม่ของตราสารหน้ี 
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สญัญาประกนัภยั 

 

สัญญา ซ่ึง คู่สัญญาฝ่ายห น่ึง  (ผู้ รับประกันภัย)  รับความเสี่ ยง  

ด้ านการ รับประกันภั ยที่ มี นั ยสําคัญจาก คู่สัญญาอีก ฝ่ ายห น่ึ ง  

( ผู้เอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้  

เอาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ ระบุไ ว้ 

( เหตุ ก า รณ์ที่ เ อ าประกันภั ย )  เ กิ ดผลกระทบในทางลบ ต่อ  

ผู้เอาประกนัภัย(ดูภาคผนวก ข สาํหรับแนวทางการใช้นิยามน้ี) 

  

สญัญาประกนัภยัโดยตรง 

 

สญัญาประกนัภัยซ่ึงไม่ใช่สญัญาประกนัภยัต่อ 

  

สญัญาประกนัภยัต่อ 

 

สัญญาประกันภัยซ่ึงออกโดยผู้รับประกันภัยรายหน่ึง (ผู้รับประกันภัย

ต่อ) เพ่ือจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประกันภัยอีกรายหน่ึง  

(ผู้เอาประกนัภัยต่อ) สาํหรับความสญูเสยีจากหน่ึงสญัญาหรือมากกว่า

ที่ออกโดยผู้เอาประกนัภัยต่อ 

  
สินทรพัยจ์ากการรบัประกนัภยั 

 

สิทธิตามสัญญาสุทธิ (net contractual rights) ของผู้รับประกันภัย

ภายใต้สญัญาประกนัภัย 

  
สินทรพัยจ์ากสญัญาประกนัภยัต่อ สิทธิตามสัญญาสุทธิ (net contractual rights) ของผู้เอาประกันภัยต่อ

ภายใต้สญัญาประกนัภัยต่อ 

  

หนี้ สินจากสญัญาประกนัภยั 

 

ภาระผูกพันตามสัญญาสุทธิ (net contractual obligations) ของผู้รับ

ประกนัภัยภายใต้สญัญาประกนัภัย 

  
เหตุการณที์เ่อาประกนัภยั 

 

เหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนซ่ึงคุ้มครองโดยสัญญาประกันภัย

และก่อให้เกดิความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัย 

  

องคป์ระกอบทีเ่ป็นการฝากเงิน 

 

องค์ประกอบตามสัญญาซ่ึงไม่ถือเป็นอนุพันธ์ทางการเงินภายใต้ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  39 เ ร่ือง การรับรู้ และการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) และหากองค์ประกอบ

ตามสัญญาน้ันเป็นเคร่ืองมือทางการเงินแยกต่างหากจะอยู่ภายใต้

ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว  
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ภาคผนวก ข 

นยิามของสญัญาประกนัภยั 

ภาคผนวกน้ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ข1 ภาคผนวกน้ีให้แนวทางสาํหรับนิยามของสัญญาประกันภัยในภาคผนวก ก โดยกล่าวถึงประเดน็

ต่อไปน้ี 

ข1.1 คาํว่า “เหตุการณใ์นอนาคตอนัไม่แน่นอน” (ย่อหน้าที่ ข2 ถงึ ข4) 

ข1.2 การจ่ายชดเชยค่าสนิไหมทดแทนเป็นสิ่งของ (ย่อหน้าที่ ข5 ถงึ ข7) 

ข1.3 ความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัย และความเสี่ยงอื่นๆ (ย่อหน้าที่ ข8 ถงึ ข17) 

ข1.4 ตัวอย่างของสญัญาประกนัภัย (ย่อหน้าที่ ข18 ถงึ ข21) 

ข1.5 ความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยที่มีนัยสาํคัญ (ย่อหน้าที่ ข22 ถงึ ข28) และ 

ข1.6 การเปล่ียนแปลงในระดับของความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัย (ย่อหน้าที่ ข29 และ ข30) 

 

 เหตุการณใ์นอนาคตอนัไม่แน่นอน (Uncertain future event) 

ข2 ความไม่แน่นอน  (หรือความเสี่ ยง) คือ  ปัจจัยสําคัญของสัญญาประกันภัย  ดัง น้ันต้อง                

มีความไม่แน่นอนในเร่ืองต่อไปน้ีอย่างน้อยหน่ึงเร่ืองในขณะเร่ิมต้นสญัญาประกนัภัย 

ข2.1 เหตกุารณที์ร่บัประกนัภยัจะเกดิขึ้นหรือไม่ 

ข2.2 เหตุการณท์ี่รับประกนัภัยจะเกดิขึ้นเม่ือไร 

ข2.3 ผู้รับประกนัภัยจาํเป็นจะต้องจ่ายเท่าไร หากเหตุการณท์ี่รับประกนัภัยเกดิขึ้น 

ข3 ในบางสัญญาประกันภัย เหตุการณ์ที่ รับประกันภัยคือความเสียหายที่พบในระหว่างระยะเวลา   

ความคุ้มครองตามสญัญา ถึงแม้ว่าความเสยีหายอาจมาจากเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นก่อนการเร่ิมต้นของ

สัญญาประกันภัย ในบางสัญญาประกันภัย เหตุการณ์ที่ รับประกันภัยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นใน

ระหว่างระยะเวลาของสญัญา ถงึแม้ว่าความเสยีหายจะถูกพบหลังจากระยะเวลาของสญัญาสิ้นสดุลง 

ข4 บางสัญญาประกันภัยคุ้มครองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นแล้วแต่ผลกระทบทางการเงินของเหตุการณ์น้ัน

ยังคงไม่แน่นอน ตัวอย่างคือสัญญาประกันภัยต่อที่ คุ้มครองผู้รับประกันภัยตรงจากผลกระทบ  

ในทางลบของพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนที่ได้รายงานแล้วโดยผู้เอาประกันภัย ในสัญญา

ประกันภัยเช่นว่าน้ัน เหตุการณ์ที่รับประกันภัยคือการทราบจาํนวนสุดท้ายของค่าสินไหมทดแทน

เหล่าน้ัน 

 

การจ่ายชดใชค่้าสินไหมทดแทนเป็นสิง่ของ (Payments in kind) 

ข5 บางสัญญาประกันภัยกาํหนดหรืออนุญาตให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นสิ่งของ ตัวอย่างเช่น      

เม่ือผู้รับประกันภัยนาํสิ่งของประเภทเดียวกันทดแทนสิ่งของที่ถูกขโมยโดยตรง แทนที่จะจ่ายเป็น

เงินให้แก่ ผู้ เอาประกันภัย อีกตัวอย่างหน่ึงคือ การที่ ผู้ รับประกันภัยใช้โรงพยาบาลและ              

ทมีรักษาพยาบาลของตนเองเพ่ือให้บริการการรักษาพยาบาลที่คุ้มครองโดยสญัญาประกนัภัย 
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ข6 สัญญาบริการบางสัญญาที่กําหนดอัตราค่าบริการคงที่โดยระดับของการให้บริการขึ้ นอยู่กับ

เหตุการณอ์นัไม่แน่นอนน้ันถอืว่าเข้านิยามของสญัญาประกนัภัยในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ี แต่สาํหรับในบางประเทศจะไม่ได้ถูกกาํกบัดูแลเสมือนเป็นสญัญาประกนัภัย ตัวอย่างหน่ึงคือ

สัญญาบาํรุงรักษาซ่ึงผู้ให้บริการตกลงจะซ่อมแซมอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้หากไม่สามารถทาํงานได้

ตามปกติ จาํนวนค่าบริการคงที่น้ันคิดจากประมาณการจาํนวนคร้ังที่อุปกรณ์ไม่สามารถทาํงานได้ 

แต่ไม่สามารถทราบได้อย่างแน่นอนว่าอุปกรณ์น้ันจะเสยีหรือไม่ การที่อุปกรณ์ไม่สามารถทาํงานได้

ตามปกติมีผลกระทบในทางลบต่อผู้เป็นเจ้าของอุปกรณ์และทําให้เจ้าของได้รับการชดเชย        

ตามสัญญา (มักชดเชยด้วยสิ่งของ แทนที่จะจ่ายเป็นเงินสด) อีกตัวอย่างคือสัญญาสําหรับ        

การให้บริการกรณีรถเสยี ซ่ึงผู้ให้บริการตกลงที่จะจัดหาความช่วยเหลือเม่ือรถเสยีข้างทาง หรือลาก

จูงรถไปอู่ที่ใกล้เคียงโดยคิดค่าบริการคงที่รายปี สัญญาหลังน้ีถือว่าเข้านิยามของสัญญาประกันภัย

เช่นกนัถงึแม้ว่าผู้ให้บริการไม่ได้ตกลงทาํการซ่อมแซมหรือหาช้ินส่วนอะไหล่มาเปล่ียนแทนให้กต็าม 

ข7 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง สัญญาประกันภัย มาถือปฏิบัติกับสัญญาตามย่อ

หน้าที่ ข6 น้ัน ได้มีการพิจารณาแล้วว่าไม่ได้เพ่ิมภาระในทางปฏิบัติมากไปกว่าการนํามาตรฐาน   

การรายงานทางการเงินฉบับอื่นมาใช้หากกาํหนดให้สัญญาเช่นว่าน้ันอยู่นอกเหนือขอบเขตของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี 

ข7.1 การไม่สามารถทาํงานได้ตามปกติและการเสียหายของเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว 

ส่วนใหญ่ไม่ได้ก่อให้เกดิภาระหน้ีสนิที่มีนัยสาํคัญ 

ข7.2 หากถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได้ (เม่ือมี 

การประกาศใช้) ผู้ให้บริการจะรับรู้ รายได้โดยใช้วิธีระดับขั้นของความสาํเรจ็ (และขึ้นอยู่กบั

เง่ือนไขอื่นๆที่กาํหนดด้วย) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ียอมรับการใช้วิธีการ

เช่นน้ันโดยอนุญาตให้ผู้ให้บริการ (ก) ยังคงใช้นโยบายการบัญชีที่ใช้อยู่กับสัญญาเหล่าน้ี

ต่อไป เว้นแต่นโยบายการบัญชีน้ันเกี่ยวข้องกบัการปฏบิัตทิี่ห้ามไว้โดยย่อหน้าที่ 14 และ (ข) 

ปรับปรงุนโยบายการบัญชีหากเป็นไปตามที่ย่อหน้าที่ 22 ถงึ 30 อนุญาตไว้ 

ข7.3 ผู้ให้บริการพิจารณาว่าต้นทุนของการปฏบิัติตามภาระผูกพันตามสญัญาบริการสงูกว่ารายได้

ที่รับมาล่วงหน้าหรือไม่ โดยใช้วิธีการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสนิตามที่อธิบายไว้ในย่อ

หน้าที่ 15 ถึง 19 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี หากกิจการไม่นาํมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติกับสัญญาเหล่าน้ี ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินที่อาจ

เกิดขึ้ น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้ น (เม่ือมีการประกาศใช้) เพ่ือประเมินภาระผูกพันของ

สญัญาดังกล่าว 

ข7.4 สาํหรับสญัญาเหล่าน้ี ข้อกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีโดยรวมแล้วไม่ได้เพ่ิมการเปิดเผยข้อมูลมากกว่าที่กาํหนดโดยมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับอื่นๆ อย่างเป็นนัยสาํคัญ 
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 ความแตกต่างระหว่างความเสีย่งดา้นการรบัประกนัภยัและความเสีย่งอ่ืนๆ 

ข8 นิยามของสัญญาประกันภัยได้กล่าวถึงความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย ซ่ึงมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีให้นิยามว่าเป็นความเสี่ยงอื่นที่ไม่ใช่ความเสีย่งทางการเงินที่ถูกโอนจากผู้ถือ

สัญญาไปให้ผู้รับประกันภัย สัญญาที่ทาํให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงทางการเงินโดยปราศจาก

ความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยที่สาํคัญถอืว่าไม่ใช่สญัญาประกนัภัย 

ข9 นิยามของความเสี่ยงทางการเงินในภาคผนวก ก ได้รวมตัวแปรทางการเงินและตัวแปรที่ไม่ใช่     

ตัวแปรทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงตัวแปรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา เช่น ดัชนีของความเสียหายจาก

แผ่นดินไหวในพ้ืนที่ที่ก ําหนด หรือดัชนีของอุณหภูมิในบางเมือง แต่ไม่รวมตัวแปรที่ระบุ

เฉพาะเจาะจงกับคู่สัญญา เช่น การเกิดหรือไม่เกิดของไฟไหม้ที่ทาํความเสียหายหรือทาํลาย

สนิทรัพย์ของคู่สญัญา  นอกจากน้ีความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์ที่

ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินถือว่าไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน หากมูลค่ายุติธรรมน้ันไม่ได้สะท้อน

เฉพาะการเปล่ียนแปลงในราคาตลาดสําหรับสินทรัพย์ดังกล่าวเพียงอย่างเดียว (ตัวแปร           

ทางการเงิน) แต่ยังสะท้อนถงึสภาพของสนิทรัพย์ที่ไม่ใช่สนิทรัพย์ทางการเงินที่ถอืครองโดยคู่สญัญา 

(ตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงิน) ตัวอย่างเช่น ถ้าการคํา้ประกันมูลค่าซากของรถยนต์ทาํให้ 

ผู้คํา้ประกันมีความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงในสภาพของตัวรถ ความเสี่ยงน้ันถือเป็นความเสี่ยง

จากการรับประกนัภัย ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน 

ข10 สัญญาบางสัญญาทาํให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงทางการเงินนอกเหนือจากความเสี่ยงด้าน      

การรับประกนัภัยที่สาํคัญ ตัวอย่างเช่น สญัญาประกันชีวิตที่ให้การประกนัทั้งอัตราผลตอบแทนขั้น

ตํ่าแก่ผู้เอาประกันภัย (ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงิน) และให้ผลประโยชน์จากการเสียชีวิตที่

บางคร้ังสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของผู้เอาประกันภัย (ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยใน 

รปูแบบของความเสี่ยงจากการเสยีชีวิต) สญัญาดังกล่าวน้ันเป็นสญัญาประกนัภัย 

ข11 สญัญาบางสญัญา เหตุการณ์ที่เอาประกนัภัยที่ทาํให้ผู้รับประกนัภัยต้องจ่ายเงินตามสญัญาเช่ือมโยง

กบัดัชนีราคาต่างๆ สญัญาดังกล่าวถือเป็นสญัญาประกนัภัยที่การจ่ายจาํนวนเงินที่มีนัยสาํคัญขึ้นอยู่

กับการเกิดเหตุการณ์ที่เอาประกันภัย ตัวอย่างเช่น การจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเงินรายปี   

ตลอดชีพ (life-contingent annuity) ซ่ึงเช่ือมโยงกับดัชนีค่าครองชีพ สัญญาน้ีทาํให้เกิดการโอน

ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพราะการจ่ายขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนน่ันคือการอยู่รอด

ของผู้เอาประกันภัย การจ่ายโดยเช่ือมโยงกับดัชนีราคาถือเป็นอนุพันธ์ทางการเงินแฝงแต่ถือว่ามี

การโอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย ดังน้ันอนุพันธ์ทางการเงินแฝงน้ีเป็นไปตามนิยามของ

สญัญาประกนัภัย จึงไม่จาํเป็นต้องถูกแยกและวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้าที่ 7 ของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี) 

ข12 นิยามของสัญญาประกันภัยได้กล่าวถึงความเสี่ยงที่ผู้รับประกันภัยรับมาจากผู้เอาประกันภัยกล่าว 

อีกอย่างหน่ึงกค็ือ ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยต้องเป็นความเสี่ยงที่มีอยู่แล้วก่อนโอนจากผู้   

เอาประกนัภัยไปให้ผู้รับประกนัภัย ดังน้ันความเสี่ยงใหม่ที่เกดิขึ้นโดยสญัญาจึงไม่ใช่ความเสี่ยงด้าน

การรับประกนัภัย 

ข13 นิยามของสัญญาประกันภัยกล่าวถึงผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย โดยที่คาํนิยามน้ีไม่ได้

จํากัดว่าผู้รับประกันภัยต้องจ่ายเงินเป็นจํานวนเท่ากับผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์ที่
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ก่อให้เกิดผลในทางลบน้ันเสมอไป ตัวอย่างเช่น นิยามไม่ได้ตัดเร่ืองการให้ความคุ้มครองประเภท 

“ใหม่แทนเก่า (new-for-old)” ซ่ึงเป็นการจ่ายทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยเพียงพอที่จะทดแทน

สนิทรัพย์เก่าที่เสยีหายด้วยสนิทรัพย์ใหม่ ในทาํนองเดียวกนั นิยามไม่ได้จาํกดัการจ่ายผลประโยชน์

ภายใต้สญัญาประกนัชีวิตแบบช่ัวระยะเวลา (a term life insurance contract) สาํหรับความสญูเสยี

ทางการเงินให้แก่ผู้ที่พ่ึงพาอาศัยผู้เสยีชีวิต หรือกาํหนดจาํนวนเงินไว้ล่วงหน้าสาํหรับความสญูเสยีที่

เกดิจากการเสยีชีวิตหรืออบุัติเหตุ 

ข14 บางสัญญากาํหนดให้มีการจ่ายหากเหตุการณ์อันไม่แน่นอนที่ระบุไว้เกิดขึ้ น แต่ไม่ได้กาํหนดไว้

ล่วงหน้าว่าให้การมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือเอาประกนัภัยเป็นเง่ือนไขสาํหรับการจ่ายค่าสนิไหม

ทดแทน ดังน้ันสัญญาดังกล่าวถือว่าไม่ใช่สัญญาประกันภัยถึงแม้ว่าผู้ถือจะใช้สัญญาเพ่ือลด     

ความเสี่ยงที่แฝงอยู่ ตัวอย่างเช่น หากผู้ถือใช้อนุพันธ์ทางการเงินแฝงเพ่ือป้องกนัความเสี่ยงของตัว

แปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงินซ่ึงสมัพันธก์บักระแสเงินสดจากสนิทรัพย์ของกจิการ ตราสารอนุพันธ์

ดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นสัญญาประกันภัยเพราะว่าการจ่ายเงินไม่ได้ขึ้ นอยู่กับว่าผู้ถือสัญญาจะได้รับ

ผลกระทบในทางลบจากการลดลงในกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ ในทางตรงข้าม นิยามของสัญญา

ประกันภัยกล่าวถึงเหตุการณ์อันไม่แน่นอนซ่ึงกําหนดให้การมีผลกระทบในทางลบต่อ                

ผู้เอาประกันภัยเป็นเง่ือนไขสาํหรับการจ่ายเงิน  เง่ือนไขล่วงหน้าตามสัญญาน้ีไม่ได้กาํหนดให้ผู้รับ

ประกันภัยต้องตรวจสอบว่าเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นเป็นสาเหตุที่แท้จริงของผลกระทบในทางลบหรือไม่ 

แต่อนุญาตให้ผู้รับประกนัภัยสามารถปฏเิสธการจ่ายเงินได้หากเหน็ว่าเหตุการณ์น้ันไม่ได้ก่อให้เกดิ

ผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกนัภัย 

ข15 ความเสี่ยงจากการขาดอายุหรือการคงอยู่ (lapse or persistency risk) (กล่าวคือ ความเสี่ยงที่

คู่สัญญาอีกฝ่ายจะยกเลิกสัญญาเร็วกว่าหรือช้ากว่าที่ ผู้รับประกันภัยคาดไว้ในการกาํหนดเบี้ ย

ประกนัภัย) ถอืว่าไม่ใช่ความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยเพราะว่าการจ่ายเงินให้คู่สญัญาอกีฝ่ายไม่ได้

ขึ้นอยู่กบัเหตุการณใ์นอนาคตอนัไม่แน่นอนที่เป็นผลกระทบในทางลบต่อคู่สญัญาอกีฝ่าย ในทาํนอง

เดียวกัน ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย (กล่าวคือ ความเสี่ยงที่ ต้นทุนการดําเนินงานที่ เกี่ยวกับ         

การให้บริการตามสัญญาเพ่ิมขึ้ นโดยไม่คาดหมาย แทนที่จะเป็นต้นทุนที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่      

เอาประกันภัย) ไม่ใช่ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพราะว่าการเพ่ิมขึ้ นโดยไม่คาดหมายใน

ค่าใช้จ่ายไม่ได้เกี่ยวข้องกบัผลกระทบในทางลบที่มีต่อคู่สญัญาอกีฝ่าย 

ข16 ดังน้ัน สัญญาที่ทาํให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงจากการขาดอายุ ความเสี่ยงจากการคงอยู่ หรือ 

ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย ไม่ถือว่าเป็นสญัญาประกนัภัย เว้นแต่สญัญาน้ันจะนาํผู้รับประกันภัยไปสู่

ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยด้วย อย่างไรกต็าม หากผู้ออกสัญญาลดความเสี่ยงโดยการใช้

สญัญาที่สองเพ่ือโอนส่วนของความเสี่ยงดังกล่าวไปให้คู่สญัญาอื่น สญัญาที่สองน้ันถือว่าเป็นสญัญา

ที่ทาํให้คู่สญัญาอื่นมีความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัย 

ข17 ผู้รับประกนัภัยจะสามารถรับโอนความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยที่มีนัยสาํคัญจากผู้เอาประกนัภัย

ได้เฉพาะในกรณทีี่ผู้รับประกนัภัยเป็นกจิการแยกจากผู้เอาประกนัภัยเท่าน้ัน อย่างไรกต็ามในกรณีที่

ผู้ รับประกันภัยถูกจัดตั้ งในรูปแบบของกองทุนรวมเพ่ือรับโอนความเสี่ ยง  (mutual) ซ่ึ ง            

การดาํเนินงานของกองทุนจะใช้วิธีรับโอนความเสี่ยงจากผู้เอาประกนัภัยแต่ละคนและนาํความเสี่ยง

น้ันมารวมกัน  ถึงแม้ ว่า ผู้ เอาประกันภัยจะยังคงแบกรับความเสี่ ยงที่ รวบรวมไว้ ร่วมกัน              
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ตามความสามารถของแต่ละคนในฐานะเจ้าของกองทุน แต่กถ็ือว่ายังคงมีการรับโอนความเสี่ยง

เกดิขึ้น ซ่ึงถอืว่าเป็นปัจจัยสาํคัญของสญัญาประกนัภัย 

 

ตวัอย่างของสญัญาประกนัภยั 

ข18 ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของสัญญาที่ เป็นสัญญาประกันภัย หากมีการโอนความเสี่ยงด้านการรับ

ประกนัภัยที่สาํคัญ 

ข18.1 การรับประกนัภัยประเภทโจรกรรมหรือความเสยีหายต่อทรัพย์สนิ 

ข18.2 การรับประกนัภัยความรับผิดต่อสนิค้า ความรับผิดด้านวิชาชีพ ความรับผิดทางแพ่ง หรือ

ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย 

ข18.3 สญัญาประกนัชีวิต และค่าใช้จ่ายในการปลงศพ (แม้ว่าการเสยีชีวิตเป็นเร่ืองแน่นอน แต่มี

ความไม่แน่นอนว่าการเสียชีวิตจะเกิดขึ้นเม่ือไร หรือ สาํหรับบางประเภทของการประกัน

ชีวิต การเสยีชีวิตจะเกดิภายในระยะเวลาที่คุ้มครองโดยการประกนัภัยหรือไม่) 

ข18.4 สญัญาประเภทเงินรายปีตลอดชีพ (life-contingent annuities) และบาํนาญ (pensions) 

(กล่าวคือ สญัญาที่ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนสาํหรับเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอน ซ่ึงก็

คือการอยู่รอดของผู้รับผลประโยชน์รายงวด และผู้รับบาํนาญ) เพ่ือช่วยให้ผู้เอาประกนัภัย

สามารถดาํรงมาตรฐานการครองชีพตามที่กาํหนดไว้ โดยไม่เกิดผลกระทบในทางลบต่อ

การดาํรงชีวิตของผู้เอาประกนัภัย) 

ข18.5 การคุ้มครองการทุพพลภาพและค่ารักษาพยาบาล 

ข18.6 สัญญาประเภทการประกันภัยคํ้าประกัน (surety bonds) การประกันภัยความซ่ือสัตย์ 

(fidelity bonds) การคํ้าประกันการรับเหมา (performance bonds) และการคํา้ประกัน   

การประมูล (bid bonds) (กล่าวคือ สญัญาที่ชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนหากคู่สญัญาอกีฝ่าย

หน่ึงล้มเหลวที่จะปฏบิัติตามภาระผูกพันในสญัญา เช่น ภาระผูกพันตามสญัญาก่อสร้าง) 

ข18.7 การประกนัภัยสนิเช่ือที่จะจ่ายจาํนวนเงินที่ระบุไว้ให้แก่ผู้ถือสาํหรับความสูญเสยีที่เกิดขึ้น 

เพราะลูกหน้ีที่กาํหนดไว้ในสัญญาไม่สามารถที่จะจ่ายชําระหน้ีเม่ือถึงกาํหนดภายใต้

ข้อกาํหนดเดิมหรือที่แก้ไขใหม่ของตราสารหน้ี สญัญาเหล่าน้ีมีรูปแบบทางกฎหมายหลาย

แบบ เช่น ในรปูแบบของการคํา้ประกนั เลตเตอร์ออฟเครดิตบางประเภท สญัญาประเภท 

credit derivative default หรือสัญญาประกันภัย อย่างไรกต็าม แม้ว่าสัญญาเหล่าน้ีจะ

เป็นไปตามนิยามของสญัญาประกนัภัย แต่สญัญาเหล่าน้ีกยั็งเป็นไปตามนิยามของสญัญา

คํา้ประกันทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ด้วย และอยู่ภายในขอบเขตที่ต้องปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

(เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่า

เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) และไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน       

การรายงานทางการเงินฉบับน้ี (ดูย่อหน้าที่ 4.4) อย่างไรก็ตาม หากผู้ออกสัญญา           

คํ้าประกันทางการเงินได้ยืนยันโดยชัดเจนไว้ตั้ งแต่แรกว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญา

ประกันภัยและได้ใช้การบัญชีที่ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัย ผู้ออกอาจเลือกที่จะถือ
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ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทาง

การเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดง

รายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือถือปฏบิัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีกบัสญัญาคํา้ประกนัทางการเงินดังกล่าวกไ็ด้ 

ข18.8 สัญญาการรับประกันสินค้าที่ออกโดยคู่สัญญารายอื่นสาํหรับสินค้าที่ขายโดยผู้ผลิต ผู้ค้า 

หรือผู้ขายปลีก อยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี แต่ไม่รวม

การรับประกันสินค้าที่ออกโดยผู้ผลิต ผู้ค้า หรือผู้ขายปลีกโดยตรง เพราะการรับประกัน

สินค้าเหล่าน้ันอยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได้ (เม่ือมีการประกาศใช้) และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 

2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสนิ หน้ีสนิที่อาจเกดิขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกดิขึ้น (เม่ือมี

การประกาศใช้) 

ข18.9 การรับประกันโฉนด (กล่าวคือ การจ่ายชดเชยความเสียหายให้หากพบข้อบกพร่องใน

โฉนดที่ดินซ่ึงข้อบกพร่องน้ันที่ไม่ปรากฏ ขณะที่เข้าทาํสัญญาประกันภัย) ในกรณีน้ี 

เหตุการณท์ี่เอาประกนัภัยคือการค้นพบข้อบกพร่องในโฉนดที่ดิน ไม่ใช่ตัวข้อบกพร่อง) 

ข18.10 สญัญาเพ่ือให้ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง (กล่าวคือ การจ่ายชดเชยความเสยีหาย

เป็นเงินสดหรือจัดหาสิ่งของมาทดแทนให้แก่ผู้เอาประกนัภัยสาํหรับความเสยีหายที่ได้รับ

ในขณะเดินทาง) ซ่ึงในย่อหน้าที่ ข6 และ ข7 ได้กล่าวถงึตัวอย่างบางประเภทของสญัญาน้ี 

ข18.11 สัญญาประเภทการคํ้าประกันมหันตภัย (catastrophe bonds) ที่ จ่ายส่วนที่ลดลงของ    

เงินต้น ดอกเบี้ ย หรือทั้งสองอย่างที่ผู้เอาประกนัภัยมีสทิธิได้รับ หากเหตุการณ์ที่ระบุไว้มี

ผลกระทบในทางลบต่อผู้ออกหุ้นกู้ (เว้นแต่เหตุการณ์ที่ระบุไว้ไม่ได้ก่อให้เกดิความเสี่ยง

ด้านการรับประกันภัยอย่างมีนัยสาํคัญ เช่น เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน

อตัราดอกเบี้ย หรืออตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ) 

ข18.12 สัญญา Insurance swaps และสัญญาอื่นๆ ที่กาํหนดให้จ่ายเงินตามการเปล่ียนแปลงใน

ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ หรือตัวแปรทางกายภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจาะจงกับ

คู่สญัญา 

ข18.13 สญัญาประกนัภัยต่อ 

 ข19 ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างของรายการที่ไม่ใช่สญัญาประกนัภัย 

ข19.1 สัญญาการลงทุนที่มีรูปแบบทางกฏหมายเป็นสัญญาประกันภัย แต่ไม่ได้ทําให้ผู้รับ

ประกันภัยมีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่สาํคัญ เช่น สัญญาประกันชีวิตซ่ึงผู้รับ

ประกนัภัยไม่ได้มีความเสี่ยงจากการเสยีชีวิตสาํคัญ (สญัญาดังกล่าวถือเป็นเคร่ืองมือทาง

การเงินที่ไม่ใช่สญัญาประกนัภัย หรือถอืเป็นสญัญาบริการ ดูย่อหน้าที่ ข20 และ ข21) 

ข19.2 สัญญาที่ มีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัย แต่ได้ส่งผ่านความเสี่ยงด้าน       

การรับประกันภัยที่สาํคัญกลับไปให้ผู้เอาประกันภัย ผ่านทางกลไกที่มีผลบังคับทาง

กฏหมายและไม่สามารถยกเลิกได้ทาํให้สามารถเปล่ียนแปลงจาํนวนการจ่ายเงินในอนาคต

ของผู้เอาประกันภัยซ่ึงเป็นผลโดยตรงจากความเสียหายที่เอาประกันภัยไว้ เช่น สัญญา

ประกนัภัยต่อทางการเงินบางสญัญา (some financial reinsurance contract) หรือสญัญา
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ประกันภัยกลุ่มบางสัญญา (some group contracts) (สัญญาดังกล่าวโดยทั่วไปถือเป็น

เคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ใช่สญัญาประกนัภัย หรือถือเป็นสญัญาบริการ ดูย่อหน้าที่ ข20 

และ ข21) 

ข19.3 การรับประกันภัยไว้เอง (self-insurance) กล่าวอีกอย่างหน่ึง ยังคงเกบ็ความเสี่ยงที่

สามารถได้รับคุ้มครองหากได้มีการทาํสญัญาประกนัภัยไว้ (ในกรณีน้ี ถือว่าไม่เกดิสญัญา

ประกนัภัยเพราะไม่มีข้อตกลงกบัคู่สญัญาอื่น) 

ข19.4 สัญญา (เช่น สัญญาเกี่ยวกับการพนันขันต่อ) ที่กาํหนดให้จ่ายเงินหากเหตุการณ์ใน

อนาคตอันไม่แน่นอนเกิดขึ้ น แต่ไม่ได้ระบุเป็นเง่ือนไขล่วงหน้าในสัญญาสําหรับ         

การจ่ายเงินว่าเหตุการณ์น้ันต้องกระทบต่อผู้เอาประกนัภัยในทางลบ อย่างไรกต็ามสญัญา

ประเภทดังกล่าวไม่ได้หมายรวมถึงสัญญาที่มีการกาํหนดการจ่ายเงินไว้ล่วงหน้าสาํหรับ

ความเสยีหายจากเหตุการณท์ี่ระบุไว้เช่น การเสยีชีวิต หรืออบุัติเหตุ (ดูย่อหน้าที่ ข13) 

ข19.5 ตราสารอนุพันธ์ที่ทาํให้คู่สัญญาฝ่ายหน่ึงมีความเสี่ยงทางการเงิน แต่ไม่ใช่ความเสี่ยง    

ด้านการรับประกันภัย  เ น่ืองจากได้กําหนดให้ คู่สัญญาต้องจ่ายเ งินเฉพาะจาก             

การเปล่ียนแปลงในอัตราดอกเบี้ ย ราคาเคร่ืองมือทางการเงิน ราคาโภคภัณฑ์ อัตรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีของราคาหรืออัตราต่างๆ การจัดอันดับเครดิตหรือ

ดัชนีเครดิต หรือตัวแปรอื่น เช่น ตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงินโดยที่ตัวแปรน้ันไม่ได้

เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะกบัคู่สญัญา (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และ

การวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้)) 

ข19.6 การคํา้ประกันที่เกี่ยวข้องกับเครดิต (หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาประเภท credit 

derivative default หรือสัญญาประกันภัยสินเช่ือ) ที่กาํหนดให้มีการจ่ายเงินแม้ว่าผู้ถือ

ไม่ได้เกิดความเสียหายจากการที่ ลูกหน้ีไม่สามารถจ่ายชําระหน้ีได้เม่ือถึงกําหนด          

(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้ และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน 

(เม่ือมีการประกาศใช้))  

ข19.7 สัญญาที่กาํหนดให้จ่ายเงินตามภูมิอากาศ ภูมิประเทศ หรือตัวแปรทางกายภาพอื่นที่ไม่

เกี่ยวข้องเป็นการเจาะจงกับคู่สัญญา (โดยทั่วไปเรียกว่าตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ

สภาพอากาศ (weather derivatives)) 

ข19.8 สัญญาประเภทการคํ้าประกันมหันตภัย (catastrophe bonds) ที่ จ่ายส่วนที่ลดลงของ    

เงินต้น ดอกเบี้ ย หรือทั้งสองอย่างที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับ โดยขึ้นอยู่กับภมิูอากาศ 

ภมิูประเทศ หรือตัวแปรทางกายภาพอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะเจาะจงกบัคู่สญัญา 

ข20 หากสญัญาที่อธบิายในย่อหน้าที่ ข19 ก่อให้เกดิสนิทรัพย์ทางการเงิน หรือหน้ีสนิทางการเงิน สญัญา

น้ันอยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เร่ือง การรับรู้และการวัดมูลค่าเคร่ืองมือ

ทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ในกรณีเช่นน้ีแสดงให้เห็นว่าคู่สัญญาใช้วิธีปฏิบัติที่เรียกว่า    

การบัญชีเงินฝาก (deposit accounting) ซ่ึงเกี่ยวข้องกบัเร่ืองต่อไปน้ี 

ข20.1 คู่สญัญาฝ่ายหน่ึงรับรู้ ค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นหน้ีสนิทางการเงินแทนที่จะรับรู้ เป็นรายได้ 

ข20.2 คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงรับรู้ ค่าตอบแทนที่จ่ายไปเป็นสนิทรัพย์ทางการเงินแทนที่จะรับรู้ เป็น

ค่าใช้จ่าย 
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ข21 หากสัญญาที่อธิบายในย่อหน้าที่ ข19 ไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหน้ีสินทางการเงิน    

ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  18 (ปรับปรุง 2558) เ ร่ือง รายได้ (เ ม่ือมี           

การประกาศใช้) ภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวกาํหนดให้รายได้จากรายการที่เกี่ยวข้องกบั 

การให้บริการถูกรับรู้ โดยวิธีสัดส่วนของงานที่ทาํเสร็จของรายการ หากผลของรายการดังกล่าว

สามารถประมาณได้อย่างน่าเช่ือถอื 

 

ความเสีย่งดา้นการรบัประกนัภยัทีส่ําคญั 

ข22 สัญญาใดๆจะถือว่าเป็นสัญญาประกันภัยกต่็อเม่ือเฉพาะกรณีที่สัญญาน้ันได้โอนความเสี่ยงด้าน  

การรับประกันภัยที่สาํคัญ ย่อหน้าที่ ข8 ถึง ข21 ได้กล่าวถึงความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย และ

ย่อหน้าต่อไปน้ีจะอธบิายวิธกีารประเมินว่าความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยสาํคัญหรือไม่ 

ข23 ความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยจะสาํคัญถ้าเหตุการณ์ที่รับประกนัภัยทาํให้ผู้รับประกนัภัยต้องจ่าย

ผลประโยชน์เพ่ิมเติมอย่างมีนัยสาํคัญภายใต้สถานการณ์ต่างๆ โดยไม่รวมสถานการณ์ที่ขาดสาระ

เชิงพาณิชย์ (Commercial substance) (กล่าวคือ ไม่มีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดต่อมูลค่าทาง

เศรษฐกิจของรายการ) หากการจ่ายผลประโยชน์เพ่ิมอย่างมีนัยสาํคัญภายใต้สถานการณ์ที่มีสาระ

เชิงพาณิชย์จะถือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขในประโยคแรก ถึงแม้ว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่         

รับประกันภัยเป็นไปได้น้อยมาก หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะจ่ายตามภาระ

ผูกพัน (ซ่ึงคาํนวณจากวิธีการถ่วงนํา้หนักด้วยความน่าจะเป็น) คิดเป็นสัดส่วนเพียงเลก็น้อยของ

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามสญัญาที่เหลืออยู่ทั้งหมด 

ข24 ผลประโยชน์เพ่ิมเติมตามที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ ข23 หมายถึงจํานวนเงินที่เกินกว่าจํานวนเงิน      

ที่จะจ่ายหากไม่มีสถานการณ์ที่เอาประกันภัยเกิดขึ้ น (ไม่รวมสถานการณ์ที่ขาดสาระเชิงพาณิชย์) 

จํานวนเงินเพ่ิมเติมดังกล่าวรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่าย         

ในการประเมินค่าสนิไหมทดแทน แต่ไม่รวมรายการดังต่อไปน้ี 

ข24.1 การสูญเสียความสามารถที่จะได้รับเงินจากผู้เอาประกันภัยสาํหรับการบริการในอนาคต 

ตัวอย่าง เ ช่น  ในสัญญาประกัน ชี วิตประเภทควบการลงทุน  ( investment-linked)            

การเสยีชีวิตของผู้เอาประกนัภัยทาํให้ผู้รับประกนัภัยไม่สามารถได้รับค่าธรรมเนียมสาํหรับ   

การให้บริการจัดการลงทุนได้อีกต่อไป ซ่ึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อผู้รับประกันภัย

ดังกล่าวไม่ได้สะท้อนถึงความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย แต่เป็นลักษณะเช่นเดียวกับที่

ผู้จัดการกองทุนรวมไม่ได้รับโอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับโอกาส   

การเสยีชีวิตของลูกค้า ดังน้ันโอกาสที่จะเกดิการสญูเสยีค่าบริการจัดการลงทุนในอนาคตจึง

ไม่เกี่ยวข้องในการประเมินนัยสําคัญของการโอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย        

ตามสญัญา 

ข24.2 การยกเว้นค่าธรรมเนียมในการยกเลิกหรือเวนคืนสัญญาเน่ืองจากผู้เอาประกันภัยได้

เสียชีวิต เพราะว่าสัญญาประกันภัยทาํให้เกิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว ดังน้ันการยกเว้น

ค่าธรรมเนียมเหล่าน้ีไม่ได้ถือเป็นการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยสาํหรับ    

ความเสี่ยงที่ มีอยู่ก่อนการเกิดสัญญา ดังน้ันค่าธรรมเนียมเหล่าน้ีจึงไม่เกี่ยวข้องใน         

การประเมินความสาํคัญของการโอนความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยตามสญัญา 
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ข24.3 การจ่ายเงินที่อยู่บนเง่ือนไขของเหตุการณ์ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายที่มีนัยสาํคัญต่อ 

ผู้เอาประกันภัย ตัวอย่างเช่น หากพิจารณาสัญญาที่กาํหนดให้ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินหน่ึง

ล้านบาทหากสนิทรัพย์ของผู้เอาประกนัภัยที่ได้รับความเสยีหายคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกจิ

เพียงหน่ึงบาท ในกรณีของสัญญาน้ีจะเห็นได้ว่าผู้เอาประกันภัยไม่ได้โอนความเสี่ยงที่มี

นัยสาํคัญในการสญูเสยี (คือเงิน 1 บาท) ให้กบัผู้รับประกนัภัย ในขณะเดียวกนัสญัญาน้ีได้

ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่ทาํให้ผู้ออกสัญญาจาํเป็น

จะต้องจ่ายเงิน 999,999 บาท หากเหตุการณท์ี่ระบุไว้เกดิขึ้น เน่ืองจากผู้รับประกนัภัยไม่ได้

รับโอนความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยที่มีนัยสาํคัญจากผู้เอาประกันภัย ดังน้ันสญัญาน้ีจึง

ไม่ใช่สญัญาประกนัภัย 

ข24.4 ค่าสินไหมที่อาจได้รับคืนจากการเอาประกันภัยต่อ ผู้รับประกันภัยบันทึกรายการส่วนน้ี   

แยกต่างหาก 

ข25 ผู้รับประกนัภัยต้องประเมินความสาํคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยเป็นรายสญัญาแทนที่

จะใช้ระดับความมีนัยสาํคัญต่องบการเงิน ดังน้ันจึงเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยจะมี

นัยสําคัญแม้ว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายที่มีสาระสําคัญจากสัญญาทั้งหมดจะตํ่า  

การประเมินความเสี่ยงเป็นรายสญัญาจะช่วยให้การพิจารณาจัดประเภทสญัญาเป็นสญัญาประกนัภัย

ง่ายขึ้ น อย่างไรกต็ามหากผู้รับประกันภัยเห็นว่ากลุ่มของสัญญาที่ประกอบด้วยสัญญาย่อยๆที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกันส่วนใหญ่มีการโอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย ผู้รับประกันภัยไม่

จาํเป็นต้องพิจารณาสัญญาที่ไม่ใช่อนุพันธ์ภายในกลุ่มเป็นรายสัญญา เพ่ือที่จะระบุสัญญาจาํนวน

เลก็น้อยที่ไม่ได้โอนความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยที่มีนัยสาํคัญ 

ข26 ตามข้อกาํหนดในย่อหน้าที่ ข23 ถึง ข25 หากสัญญาทาํให้เกิดการจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิต

มากกว่าจาํนวนเงินที่ต้องจ่ายหากมีชีวิตอยู่ สัญญาน้ันเป็นสัญญาประกันภัย เว้นแต่ผลประโยชน์ 

การเสียชีวิตที่เพ่ิมขึ้ นน้ันไม่มีนัยสาํคัญ (พิจารณาความมีนัยสาํคัญเป็นรายสัญญาแทนที่จะใช้    

ความมีนัยสาํคัญที่ระดับของกลุ่มสัญญาทั้งหมด) ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในย่อหน้าที่ ข24.2 ว่า    

การยกเว้นค่าธรรมเนียมในการยกเลิกและเวนคืนเน่ืองจากการเสียชีวิตไม่ได้ถูกนาํมาพิจารณาใน

การประเมินนัยสาํคัญหากการยกเว้นน้ันไม่ถือเป็นการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัย

สาํหรับความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนการเกิดสัญญา ในทาํนองเดียวกัน สัญญาเงินรายปี (annuity) ที่จ่าย

จาํนวนเงินให้ผู้เอาประกันภัยอย่างสมํ่าเสมอในช่วงที่ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ถือเป็นสัญญา

ประกนัภัย เว้นแต่ว่าจาํนวนเงินที่ต้องจ่ายให้ทั้งหมดตามสญัญาน้ันไม่มีนัยสาํคัญ 

ข27 ย่อหน้าที่ ข23 กล่าวถึงผลประโยชน์เพ่ิมเติม ผลประโยชน์เพ่ิมเติมเหล่าน้ีอาจมีข้อกาํหนดให้จ่าย

ผลประโยชน์เรว็ขึ้นหากเหตุการณ์ที่รับประกนัภัยเกดิเรว็ขึ้น และจาํนวนเงินที่จ่ายไม่ได้ถูกปรับปรุง

ด้วยมูลค่าตามเวลา ตัวอย่างเช่น การประกนัชีวิตแบบตลอดชีพที่มีผลประโยชน์เสยีชีวิตคงที่ (กล่าว

อีกอย่างหน่ึงคือ การประกันภัยที่ให้ผลประโยชน์การเสียชีวิตคงที่ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต

เม่ือไรกต็ามโดยไม่มีวันสิ้นสุดความคุ้มครอง) เป็นที่แน่นอนว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องเสียชีวิตแต่

วันที่ของการเสียชีวิตยังไม่แน่นอน ซ่ึงผู้รับประกันภัยจะได้รับความเสียหายเป็นรายสัญญา         

หากผู้เอาประกนัภัยเสยีชีวิตเรว็ขึ้นแม้ว่าจะไม่มีความเสยีหายในระดับของกลุ่มของสญัญากต็าม 
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ข28 หากสัญญาประกันภัยถูกแยกออกเป็นองค์ประกอบของการฝากเงินและองค์ประกอบของการ 

รับประกนัภัย ความสาํคัญของการโอนความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยจะถูกประเมินโดยพิจารณา

จากองค์ประกอบของการรับประกันภัย ความสาํคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่ถูกโอน

โดยอนุพันธท์างการเงินแฝงจะถูกประเมินโดยพิจารณาจากอนุพันธท์างการเงินแฝง 

 

การเปลีย่นแปลงระดบัของความเสีย่งดา้นการรบัประกนัภยั 

ข29 บางสัญญาไม่ได้โอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยไปให้ผู้รับประกนัภัยเม่ือเร่ิมต้นสญัญา แม้ว่า

จะโอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยในเวลาต่อมา  ตัวอย่างเช่น หากพิจารณาสัญญาที่จ่าย

ผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่ระบุไว้ และให้สิทธิเลือกแก่ผู้เอาประกันภัยที่จะนาํกาํไรจากการ

ลงทุนเม่ือครบกาํหนดเพ่ือซ้ือสัญญาเงินรายปีตลอดชีพ (life-contingent annuity) ในอัตราเบี้ ย

ประกันภัยรายงวดที่คิดให้กับผู้เอาประกันภัยรายใหม่คนอื่นๆในปัจจุบัน จะเหน็ว่าสัญญาน้ีไม่ได้

โอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยไปให้ผู้รับประกันภัยจนกว่าจะมีการใช้สิทธิดังกล่าว เพราะ 

ผู้รับประกันภัยยังคงมีอสิระที่จะคิดเบี้ ยประกนัภัยสาํหรับสัญญาเงินรายปี (annuity) บนพ้ืนฐานที่

สะท้อนถึงความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่ถูกโอนไปให้แก่ผู้รับประกันภัยในเวลาน้ัน อย่างไร     

กต็าม หากสัญญาดังกล่าวกาํหนดเบี้ ยประกันภัยรายงวดต้ังแต่ต้น (หรือกาํหนดหลักที่จะใช้ใน   

การคาํนวณเบี้ยประกนัภัยรายงวด) ถอืว่าสญัญาน้ันมีการโอนความเสี่ยงด้านการรับประกนัภัยไปให้

ผู้ออกเม่ือเร่ิมต้นสญัญา 

ข30 สัญญาที่มีคุณสมบัติเป็นสัญญาประกันภัยยังคงเป็นสัญญาประกันภัยจนกว่าสิทธิและภาระผูกพัน

ทั้งหมดถูกทาํให้สิ้นสดุหรือสิ้นผลบังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


