เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๔ กันยายน ๒๕๕๘

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓๗/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๘)
เรื่อง สัญญาประกันภัย
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ บั ญ ชี
พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐาน
การบัญ ชี นั้ นต้ อ งได้ รั บความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํา กั บ ดูแ ลการประกอบวิช าชี พ บั ญ ชี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุมครั้งที่ ๔๑ (๒/๒๕๕๘) เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๖๗/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๗) เรื่อง สัญญาประกันภัย
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง สัญญาประกันภัย
ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
เรือ่ ง
สัญญาประกันภัย

คําแถลงการณ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่ างประเทศ ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งเป็ นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (IFRS 4: Insurance Contracts
(Bound Volume 2015 Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีการปรับปรุงจากฉบับปี 2557 โดยเพิ่มย่อหน้ าที่ 41ฉ
และ 41ช และปรับปรุงการอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (ปรั บปรุง 2558) เรื่ อง สัญญาประกันภัย ประกอบด้ วย
ย่อหน้ าที่ 1 ถึง 45 ภาคผนวก ก และ ภาคผนวก ข ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน ย่อหน้ าที่พิมพ์ด้วย
ตัวอักษรหนาถือเป็ นหลั กการที่สาํ คัญ คํา นิ ย ามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็ นครั้ งแรกในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้จะเป็ นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องอ่านโดย
คํา นึ ง ถึ ง ข้ อ กํา หนดของกรอบแนวคิ ด สํา หรับ การรายงานทางการเงิ น (ปรั บ ปรุ ง 2558) (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) ในกรณีท่ีไม่ ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการถือ
ปฏิบั ติต ามข้ อ กํา หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุง 2558) เรื่ อ ง นโยบายการบัญ ชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )

บทนํา
เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
บทนํา 1

บทนํา 2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ เป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ แรก
เกี่ ยวกั บ สั ญ ญาประกั น ภั ย แนวปฏิ บั ติ ทา งกา รบั ญ ชี สํ า หรั บสั ญ ญ า ป ร ะ กั น ภั ย
มีความหลากหลายและมักแตกต่างจากแนวปฏิบัติในภาคธุรกิจอื่นๆ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ
1.1 เพื่อจํากัดการแก้ ไขวิธกี ารทางบัญชีสาํ หรับสัญญาประกันภัย จนกว่าโครงการระยะที่สอง
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยจะแล้ วเสร็จ
1.2 เพื่อกําหนดให้ กิจการใดๆ ที่ออกสัญญาประกันภัย (ผู้รับประกันภัย) เปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นฐานสําหรับก้ าวไปสู่โครงการระยะที่สองซึ่งคาดว่า
จะดํา เนิ น การให้ เสร็จ สิ้น เมื่อ ได้ สาํ รวจแนวความคิดที่เกี่ยวข้ องและปั ญ หาในทางปฏิบัติ
ทั้งหมด

สาระสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
บทนํา 3

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ถอื ปฏิบัติกบั สัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญา
ประกันภัยต่ อ) ที่กิจการเป็ นผู้ออกและสัญญาประกันภัยต่ อที่กิจการถือไว้ ยกเว้ นสัญญาที่
ถูกระบุให้ ครอบคลุมโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่นๆ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์อ่นื ๆ และหนี้สนิ อื่นๆ ของ
ผู้รับประกันภัย เช่ น สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินซึ่งอยู่ภายในขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่ าเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) นอกจากนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ กล่ าวถึงการบัญชี
สําหรับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด

3

บทนํา 4

บทนํา 5

บทนํา 6

บทนํา 7

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยกเว้ นเป็ นการชั่วคราว(กล่าวคือในโครงการระยะที่
หนึ่ง) ให้ ผ้ ูรับประกันภัยไม่ต้องปฏิบัติตามข้ อกําหนดบางประการของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นๆ รวมทั้งข้ อกําหนดตามกรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิ น
(ปรับปรุง 2558) (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในการเลือกใช้ นโยบายการบัญชีสาํ หรับสัญญา
ประกันภัย อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีข้อกําหนด ดังนี้
4.1 ห้ า มตั้ ง ประมาณการหนี้ สิน สํา หรั บ ค่ า สิน ไหมทดแทนที่ยั ง ไม่ เ กิด ขึ้ น ณ วั น สิ้น รอบ
ระยะเวลารายงาน (เช่น สํารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากมหันตภัย และสํารองรักษา
ระดับค่าสินไหมทดแทน)
4.2 ให้ ทดสอบความเพี ย งพอของหนี้ สิ น จากการประกั น ภั ย ที่ รั บ รู้ แล้ ว และทดสอบ
การด้ อยค่าของสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ
4.3 ให้ ผ้ ูรับประกันภัยบันทึกหนี้สินจากสัญญาประกันภัยไว้ ในงบแสดงฐานะการเงินของ
กิจการจนกว่าภาระหนี้สินจากสัญญาประกันภัยนั้นจะหมดลง หรือยกเลิก หรือสิ้นผล
บังคับ และให้ แสดงหนี้สินจากสัญญาประกันภัยโดยไม่มีการหักกลบกับสินทรัพย์จาก
สัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้ อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บ นี้อนุ ญ าตให้ ผ้ ู รับประกัน ภัยเปลี่ ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีสาํ หรับสัญญาประกันภัย ก็ต่อเมื่อผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นทําให้ งบการเงินของ
กิจการแสดงข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินมากขึ้นโดยไม่
ทําให้ ความน่าเชื่อถือลดลง หรือทําให้ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยไม่ทาํ ให้ ความเกี่ยวข้ องกับ
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินลดลง โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ผู้รับประกันภัยไม่
สามารถเริ่มนําวิธปี ฏิบัติดังต่อไปนี้มาใช้ ถึงแม้ ว่ากิจการอาจยังใช้ นโยบายการบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง
กับเรื่องเหล่านี้ต่อไป
5.1 การวัดมูลค่าหนี้สนิ จากการประกันภัยโดยใช้ หลักการไม่คิดลด
5.2 การวัดมูลค่ าสิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับค่ าธรรมเนียมการจัดการลงทุนในอนาคตด้ วย
มู ล ค่ า ที่ สู ง กว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของค่ า ธรรมเนี ย มดั ง กล่ า ว โดยเปรี ย บเที ย บกั บ
ค่ าธรรมเนียมในปั จจุ บันซึ่งเรียกเก็บโดยผู้ให้ บริการในตลาดรายอื่นๆ ซึ่งให้ บริการที่
คล้ ายคลึงกัน
5.3 การใช้ นโยบายการบัญชีท่แี ตกต่างกันสําหรับหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยของบริษัทย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุ ญาตให้ เริ่มใช้ นโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่ า
ของหนี้ สิ น จากสัญ ญาประกั น ภั ย ที่ก ํา หนดในแต่ ล ะรอบระยะเวลาบั ญ ชี อ ย่ า งสมํ่า เสมอ
ให้ สะท้ อนอัตราดอกเบี้ยในตลาดปัจจุบัน (และกิจการสามารถเลือกใช้ การประมาณการ และ
ข้ อสมมติอ่นื ๆที่เป็ นปั จจุบันด้ วยได้ ) หากไม่มีการอนุญาตเช่นนี้ไว้ ผู้รับประกันภัยจะต้ องนํา
เรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไปถือปฏิบัติสาํ หรับหนี้สนิ ทุกรายการที่คล้ ายคลึงกัน
โดยสมํ่าเสมอ
ผู้รับประกันภัยไม่จาํ เป็ นต้ องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสาํ หรับสัญญาประกันภัย เพื่อขจัด
ความระมัดระวังที่มากเกินความจําเป็ น อย่ างไรก็ตามหากผู้รับประกันภัยได้ วัดมูลค่ าจาก
สั ญ ญาประกั น ภั ย ด้ วยความระมั ด ระวั ง ที่ เ พี ย งพอแล้ ว ผู้ รั บ ประกั น ภั ย ไม่ ค วรเพิ่ ม
ความระมัดระวังขึ้นไปอีก
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มีข้อสมมติท่โี ต้ แย้ งว่างบการเงินของผู้รับประกันภัยจะเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
ของผู้ใช้ งบการเงินและน่ าเชื่อถือน้ อยลง หากผู้รับประกันภัยนํานโยบายการบัญชีท่สี ะท้ อน
กําไรขั้นต้ นจากการลงทุนที่จะได้ รับในอนาคตมาใช้ ในการวัดมูลค่าสัญญาประกันภัย
เมื่ อ ผู้ รั บ ประกั น ภั ย เปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ส ํา หรั บ หนี้ สิน จากสัญ ญาประกัน ภั ย
ผู้รับประกันภัยอาจกําหนดประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่บางส่วนหรือทั้งหมดไปเป็ น
ประเภท “สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน”
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
10.1 ให้ ความชัดเจนว่ าผู้รับประกันภัยไม่ จาํ เป็ นต้ องแยกบันทึกบัญชีอนุ พันธ์ทางการเงิน
แฝงด้ วยมูลค่ายุติธรรม หากอนุพันธ์ทางการเงินแฝงนั้นเป็ นไปตามคํานิยามของสัญญา
ประกันภัย
10.2 ให้ ผ้ ูรับประกันภัยต้ องแยกองค์ประกอบส่วนที่เป็ นการรับฝากเงินในสัญญาประกันภัย
บางประเภท เพื่อหลีกเลี่ยงการไม่บันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สนิ ในงบแสดงฐานะ
การเงินของผู้รับประกันภัย
10.3 ให้ ความชัดเจนของแนวปฏิบัติท่เี รียกว่า “การบัญชีเงา”
10.4 อนุ ญาตให้ แสดงรายการในงบการเงินเพิ่มเติมสําหรับสัญญาประกันภัยที่ได้ มาจาก
การรวมธุรกิจหรือจากการรับโอนกลุ่มสัญญาประกันภัย
10.5 กล่ าวถึงในเบื้องต้ นเกี่ยวกับลักษณะการร่ วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจที่มีอยู่ใน
สัญญาประกันภัยหรือเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจถึง
11.1 จํานวนเงินที่เกิดจากสัญญาประกันภัยในงบการเงินของผู้รับประกันภัย
11.2 ลักษณะและขนาดของความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย
(บทนํานี้ไม่ใช้ )
(บทนํานี้ไม่ใช้ )
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรือ่ ง สัญญาประกันภัย
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อกําหนดรายงานทางการเงินสําหรั บ
สัญญาประกันภัยที่ออกโดยกิจการใดๆ (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะใช้ คาํ ว่า “ผูร้ บั
ประกันภัย”) จนกว่าโครงการในระยะที่สองของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญา
ประกันภัยจะแล้ วเสร็จ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องการ
1.1 จํากัดการแก้ ไขวิธกี ารบัญชีของผู้รับประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัย
1.2 เปิ ดเผยข้ อมูลซึ่งระบุและอธิบายถึงจํานวนเงินที่เกิดจากสัญญาประกันภัยในงบการเงินของ
ผู้ รั บ ประกั น ภั ย และช่ ว ยให้ ผู้ ใช้ งบการเงิ น เข้ าใจถึ ง จํ า นวนเงิ น จั ง หวะเวลา และ
ความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตจากสัญญาประกันภัย

ขอบเขต
2

3

4

กิจการต้ องนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกบั
2.1 สัญญาประกันภัย (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) ที่กจิ การเป็ นผู้ออก และสัญญาประกันภัยต่อ
ที่กจิ การถือไว้
2.2 เครื่องมือทางการเงินที่กิจการออกซึ่งมีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ (ดูย่อ
หน้ า ที่ 35) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลสํา หรับ
เครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะดังกล่าวด้ วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ กล่าวถึงวิธีการบัญชีในเรื่องอื่นๆของผู้รับประกันภัย
เช่น การบัญชีสาํ หรับสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือโดยผู้รับประกันภัยและหนี้สนิ ทางการเงินที่ออกโดย
ผู้รับประกันภัย (ดู มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื ่องมื อทาง
การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่ า
เครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ยกเว้ นข้ อกําหนดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงในย่อหน้ าที่ 45
กิจการต้ องไม่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกบั
4.1 การรับประกันสินค้ าโดยตรง โดยผู้ผลิต ตัวแทนจําหน่าย หรือผู้ค้าปลีก (ดูมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที ่
อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
4.2 สินทรั พย์และหนี้ สินของนายจ้ างภายใต้ โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน (ดู มาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 19 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง ผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
การจ่ายโดยใช้หนุ ้ เป็ นเกณฑ์(เมื่อมีการประกาศใช้ ) และภาระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์เมื่อ
เกษี ย ณอายุ ท่ีร ายงานโดยโครงการผลประโยชน์ เ มื่ อ เกษี ย ณอายุ (ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี
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ฉบั บ ที่ 26 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง การบั ญ ชี แ ละการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมือ่ ออกจากงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
4.3 สิทธิตามสัญญาหรือภาระผูกพันตามสัญญาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ ประโยชน์หรือสิทธิท่จี ะ
ใช้ ประโยชน์ในอนาคตของรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน (เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
บางอย่ าง ค่ า สิทธิ การจ่ า ยค่ า เช่ า ที่อาจเกิดขึ้น และรายการที่ค ล้ ายคลึงกัน) เช่ นเดี ยวกับ
การประกัน มู ลค่ าคงเหลื อ ของผู้ เช่ า ที่แ ฝงอยู่ ใ นสัญ ญาเช่ า การเงิน (ดู ม าตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาเช่า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
4.4 สัญญาคํา้ ประกันทางการเงิน เว้ นแต่ผ้ ูออกได้ แสดงอย่างเปิ ดเผยชัดเจนมาก่อนว่าผู้ออกถือว่า
สัญญาดังกล่ าวเป็ นสัญญาประกันภัย และได้ ใช้ วิธีการบัญชีซ่ึงใช้ ปฏิบัติกับสัญญาประกันภัย
ในกรณีดังกล่าว ผู้ออกอาจเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดง
รายการสํา หรั บ เครื่ องมือทางการเงิ น (เมื่อมี ก ารประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ฉบั บ ที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมู ล สํ า หรั บ เครื่ องมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงิน (เมื่อมี การประกาศใช้ ) หรื อ เลื อกถือปฏิบั ติต ามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้สาํ หรับรายการที่เกิดจากสัญญาคํา้ ประกันทางการเงิน ผู้ออกอาจเลือกปฏิบัติ
เป็ นรายสั ญ ญาได้ แต่ เ มื่ อ เลื อ กวิ ธี ก ารบั ญ ชี ใ ดสํา หรั บ แต่ ล ะสั ญ ญาแล้ ว ไม่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้
4.5 เจ้ าหนี้หรือลูกหนี้สาํ หรับสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
4.6 สัญ ญาประกั น ภั ย ตรงที ่กิ จ การถื อ ไว้ (กล่ า วคื อ สั ญ ญาประกั น ภั ย ตรงซึ่ ง กิ จ การเป็ น
ผูเ้ อาประกันภัย) อย่างไรก็ตาม ผู้เอาประกันภัยต่อต้ องนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้มาถือปฏิบัติกบั สัญญาประกันภัยต่อที่ถอื ไว้
เพื่อความสะดวกในการอ้ างอิง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เรียกกิจการใดๆ ที่ออก
สัญญาประกันภัยว่า ผู้รับประกันภัย ไม่ว่าผู้ออกสัญญานั้นจะเป็ นผู้รับประกันภัยตามกฎหมายหรือ
ตามที่หน่วยงานกํากับดูแลกําหนดไว้ หรือไม่กต็ าม
สัญญาประกันภัยต่อเป็ นสัญญาประกันภัยชนิดหนึ่ง ดังนั้น การอ้ างอิงถึงสัญญาประกันภัยทั้งหมด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อด้ วย
อนุ พนั ธ์ทางการเงินแฝง
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มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรั บ รู้ แ ละการวั ด มู ล ค่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) กําหนดให้ กิจการแยกอนุพันธ์ทางการเงินแฝงบางอย่างออกจากสัญญาหลัก โดย
วัดมูลค่าอนุพันธ์ทางการเงินแฝงนั้นด้ วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมใน
กําไรหรือขาดทุน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวถือปฏิบัติกับอนุพันธ์ทางการเงิน
แฝงในสัญญาประกันภัยด้ วย เว้ นแต่อนุพันธ์ทางการเงินแฝงนั้นเป็ นสัญญาประกันภัย
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ผู้รับประกันภัยไม่จาํ เป็ นต้ องแยกและวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิทธิของผู้เอาประกันภัย
ในการเลือกที่จะเวนคืนสัญญาประกันภัยเพื่อจํานวนเงินคงที่ (หรือขึ้นอยู่กับจํานวนเงินคงที่และ
อัตราดอกเบี้ย) ถึงแม้ ว่าราคาที่ใช้ สิทธิจะแตกต่ างจากมูลค่ าตามบัญชีของหนี้ สินจากสัญญารับ
ประกัน ภัย หลั ก ทั้ง นี้ เป็ นข้ อ ยกเว้ น ซึ่ ง ไม่ ต้ อ งปฏิบั ติ ต ามที่ไ ด้ ก าํ หนดไว้ ใ นมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) อย่างไร
ก็ต ามผู้ รับ ประกันภั ยต้ องถือปฏิบั ติต ามข้ อกํา หนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ดังกล่ าวสําหรับสิทธิเลือกขายหรือสิทธิเลือกเวนคืนเป็ นเงินสดที่แฝงอยู่ในสัญญาประกันภัยหาก
มูลค่าเวนคืนผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรทางการเงิน (เช่ น ราคาหรือดัชนีตราสารทุน
หรือ ราคาหรือดัชนีโภคภัณฑ์) หรือตัวแปรที่ไม่ ใช่ ตัวแปรทางการเงินซึ่งไม่เกี่ยวข้ องกับคู่สัญญา
ประกั น ภั ย นอกจากนี้ ข้ อกํ า หนดดั ง กล่ า วยั ง ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ใ นกรณี ท่ี ค วามสามารถของ
ผู้เอาประกันภัยที่จะใช้ สทิ ธิเลือกขายหรือสิทธิเลือกเวนคืนเป็ นเงินสดขึ้นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงใน
ตัวแปรดังกล่ าว (เช่ น สิทธิเลือกขายซึ่งจะสามารถใช้ สิทธิได้ หากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนไปถึง
ระดับที่ระบุไว้ )
ย่ อ หน้ า ที่ 8 ให้ ถือ ปฏิบั ติ โ ดยเท่ า เทีย มกัน กับ สิทธิเ ลื อ กที่จ ะเวนคื น เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ซึ่ ง มี
ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ

การแยกองค์ประกอบทีเ่ ป็ นการฝากเงิน
10 สัญญาประกันภัยบางสัญญามีท้งั องค์ประกอบที่เป็ นการประกันภัยและองค์ประกอบทีเ่ ป็ นการฝากเงิน
ในบางกรณีผ้ ูรับประกันภัยถูกกําหนดหรือได้ รับอนุญาตให้ แยกองค์ประกอบเหล่านั้นออกจากกัน
10.1 ต้ องแยกองค์ประกอบ หากเป็ นไปตามเงื่อนไขทั้งสองข้ อต่อไปนี้
10.1.1 ผู้รับประกันภัยสามารถวัดมูลค่าองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน (รวมถึงสิทธิเลือก
เวนคื น แฝงใดๆ) แยกต่ า งหากได้ (กล่ า วคื อ สามารถวั ด มู ล ค่ า ได้ โ ดยไม่ ต้ อ ง
พิจารณาถึงองค์ประกอบที่เป็ นการประกันภัย) และ
10.1.2 นโยบายการบั ญชี ของผู้ รับประกัน ภัยไม่ ไ ด้ กาํ หนดให้ รับ รู้ภาระผู กพั นและสิทธิ
ทั้งหมดที่เกิดจากองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน
10.2 อนุ ญ าตแต่ ไ ม่ ไ ด้ กาํ หนดให้ ต้ องแยกองค์ ประกอบ หากผู้ รับ ประกัน ภั ยสามารถวั ด มู ลค่ า
องค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงินแยกต่างหากได้ ตามข้ อ 10.1.1 แต่นโยบายการบัญชีของผู้รับ
ประกันภัยกําหนดให้ รับรู้ภาระผูกพันและสิทธิท้งั หมดที่เกิดจากองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน
โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ท่ใี ช้ วัดมูลค่าสิทธิและภาระผูกพันเหล่านั้น
10.3 ห้ ามแยกองค์ประกอบ หากผู้รับประกันภัยไม่สามารถวัดมูลค่าองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน
แยกต่างหากได้ ตามข้ อ 10.1.1
11 ตัวอย่างกรณีท่นี โยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยไม่ได้ กาํ หนดให้ รับรู้ภาระผูกพันทั้งหมดที่เกิด
จากองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน ตัวอย่างเช่น ผู้เอาประกันภัยต่อรับค่าสินไหมทดแทนจากผูร้ บั
ประกันภัยต่อ แต่สัญญากําหนดให้ ผ้ ูเอาประกันภัยต่อต้ องจ่ายคืนค่าสินไหมทดแทนนั้นในอนาคต
ภาระผู ก พั น ดั ง กล่ า วเกิ ด จากองค์ ป ระกอบที่ เ ป็ นการฝากเงิ น หากนโยบายการบั ญ ชี ข อง
ผู้เอาประกันภัยต่ ออนุ ญาตให้ รับรู้ค่าสินไหมทดแทนรับจากผู้รับประกันต่อเป็ นรายได้ โดยไม่รับรู้
8

ภาระผู กพั นในการจ่ า ยคืน เงิ นจํานวนดังกล่ าว ผู้ เอาประกันภัยต่ อต้ องแยกองค์ประกอบที่เป็ น
การฝากเงิน
12 ในการแยกองค์ประกอบของสัญญา ผู้รับประกันภัยต้ อง
12.1 นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกบั องค์ประกอบที่เป็ นการประกันภัย
12.2 นํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อ
มีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติกบั องค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน

การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่า
การยกเว้นการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ เป็ นการชัว่ คราว
ย่อหน้ าที่ 10 ถึง 12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี
การเปลี ย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดเกณฑ์
สําหรับกิจการเพื่อใช้ ในการกําหนดนโยบายการบัญชี หากไม่ มีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กําหนดให้ ถือปฏิบัติเป็ นการเฉพาะกับรายการนั้น อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ยกเว้ นให้ ผ้ ูรับประกันภัยไม่ต้องนําเกณฑ์เหล่านั้นมาถือปฏิบัติกบั นโยบายการบัญชีสาํ หรับ
13.1 สัญญาประกันภัยที่ผ้ ู รับประกันภัยเป็ นผู้ ออก (รวมทั้งต้ นทุนในการได้ มาที่เกี่ยวข้ องและ
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้ อง เช่น รายการตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 31 และ 32) และ
13.2 สัญญาประกันภัยต่อที่ผ้ ูรับประกันภัยถือไว้
14 อย่ า งไรก็ต าม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ไม่ ไ ด้ ยกเว้ นผู้ รั บ ประกั น ภั ย จาก
บางหลักเกณฑ์ในย่ อหน้ าที่ 10 ถึง 12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
กล่าวคือผู้รับประกันภัย
14.1 ต้ องไม่ รับรู้หนี้สินจากประมาณการหนี้สินใดๆ สําหรับค่ าสินไหมทดแทนในอนาคตที่อาจ
เกิดขึ้น หากค่ าสินไหมทดแทนภายใต้ สัญญาประกันภัยเหล่ านั้นไม่ มีอยู่จริง ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน (เช่น สํารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากมหันตภัย และสํารองรักษาระดับ
ค่าสินไหมทดแทน)
14.2 ต้ องทําการทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน ตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 15 ถึง 19
14.3 ต้ องตัดรายการหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัย (หรือบางส่วนของหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัย)
ออกจากงบแสดงฐานะการเงิน ต่ อ เมื่ อ หนี้ สิน จากสัญ ญาประกัน ภั ย นั้ น หมดไป กล่ า วคื อ
เมื่อภาระผูกพันตามสัญญานั้นหมดลง หรือถูกยกเลิก หรือสิ้นผลบังคับ
14.4 ต้ องไม่หักกลบ
14.4.1 สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ กับ หนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง หรือ
14.4.2 รายได้ หรือค่าใช้ จ่ายจากสัญญาประกันภัยต่อ กับ ค่าใช้ จ่ายหรือรายได้ จากสัญญา
ประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง
14.5 ต้ องพิจารณาว่าสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อเกิดการด้ อยค่าหรือไม่ (ดูย่อหน้ าที่ 20)
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การทดสอบความเพียงพอของหนี้ สิน
15 ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผูร้ บั ประกันภัยต้องประเมินหนี้ สินจากสัญญาประกันภัยที่รบั รู ้
ไว้ในงบการเงินว่าเพียงพอหรือไม่ โดยใช้ประมาณการปั จจุบนั ของกระแสเงินสดในอนาคตที่
เกิดจากสัญญาประกันภัย หากการประเมินนั้นแสดงให้เห็ นว่ามู ลค่าตามบัญชีของหนี้ สินจาก
สัญญาประกันภัย (หักด้วยต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่เกี่ยวข้อง เช่ น รายการที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 31 และ 32) ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับ
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ให้รบั รูส้ ่วนทีไ่ ม่เพียงพอทั้งหมดในกําไรหรือขาดทุน
16 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีข้อกําหนดให้ ปฏิบัติเพิ่มเติมอีก หากผู้รับประกันภัยได้
ใช้ การทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกําหนดขั้นตํ่าดังต่อไปนี้แล้ ว
16.1 การทดสอบได้ พิจ ารณาประมาณการปั จ จุ บั นของกระแสเงิน สดที่เกิด จากสัญ ญาทั้ง หมด
รวมทั้ง กระแสเงิ น สดที่เ กิด จากรายการที่เ กี่ย วข้ อ ง เช่ น ต้ น ทุ น ในการจั ด การค่ า สิน ไหม
ทดแทน และกระแสเงินสดที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิเลือกแฝงและการประกันผลประโยชน์
16.2 หากการทดสอบแสดงให้ เห็นว่าหนี้สนิ บันทึกไม่เพียงพอ ส่วนที่ไม่เพียงพอทั้งหมดต้ องรับรู้
ในกําไรหรือขาดทุน
17 หากนโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยไม่ได้ กาํ หนดให้ ทาํ การทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน
ตามข้ อกําหนดขั้นตํ่าในย่อหน้ าที่ 16 ผู้รับประกันภัยต้ อง
17.1 พิจารณามูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง1 หักด้ วยมูลค่าตามบัญชีของ
17.1.1 ต้ นทุนในการได้ มารอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ องใดๆ และ
17.1.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้ องใดๆ เช่ น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาจากการรวม
ธุรกิจหรือ การโอนกลุ่มสัญญาประกันภัย (ดูย่อหน้ าที่ 31 และ 32) แต่ไม่รวมถึง
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้ องเนื่องจากผู้รับประกันภัยได้ แยกบันทึก
รายการดังกล่าวต่างหากแล้ ว (ดูย่อหน้ าที่ 20)
17.2 พิจารณาว่ าจํานวนตามวิธีการในข้ อ 17.1 น้ อยกว่ ามูลค่ าของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
ที่เกี่ยวข้ องหากพิจารณาภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
เรื่ อ ง ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น และสิ น ทรั พ ย์ ท่ี อ าจเกิ ด ขึ้ น (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) หรือไม่ หากน้ อยกว่า ผู้รับประกันภัยต้ องรับรู้ส่วนต่างทั้งหมดในกําไรหรือ
ขาดทุน และปรับลดมูลค่ าต้ นทุนในการได้ มารอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวข้ องหรือสินทรัพย์ไม่ มี
ตัวตนที่เกี่ยวข้ อง หรือปรับเพิ่มมูลค่าหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง
18 หากการทดสอบความเพี ย งพอของหนี้ สิน ของผู้ รั บ ประกัน ภั ย เป็ นไปตามข้ อ กํา หนดขั้ น ตํ่า ใน
ย่ อ หน้ า ที่ 16 ให้ ทํา การทดสอบความเพี ย งพอของหนี้ สิน โดยพิ จ ารณาหนี้ สิ น ของทุ ก สั ญ ญา
ประกัน ภั ย รวมกัน หากการทดสอบความเพี ย งพอของหนี้ สิน ไม่ เ ป็ นไปตามข้ อ กํา หนดขั้ น ตํ่า
ให้ เปรียบเทียบกับหนี้สินซึ่งคํานวณตามวิธีการที่อธิบายไว้ ในย่ อหน้ าที่ 17 แบ่ งตามกลุ่มสัญญา
1

หนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้ องคือ หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (รวมถึงต้ นทุนในการได้ มารอการตัดบัญชี
ที่เ กี่ย วข้ อ ง และสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่เ กี่ย วข้ อ ง) ซึ่ ง นโยบายการบั ญ ชี ข องผู้ รั บ ประกั น ภั ย ไม่ ไ ด้ ก ํา หนดให้ ใ ช้
การทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิ ที่เป็ นไปตามข้ อกําหนดขั้นตํ่าในย่อหน้ าที่ 16
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โดยกําหนดให้ สัญญาที่มีความเสี่ยงโดยทั่วไปคล้ ายคลึงกันและสามารถบริหารจัดการร่ วมกันได้
ให้ อยู่ในกลุ่มสัญญาเดียวกัน
มูลค่าที่อธิบายไว้ ในย่ อหน้ าที่ 17.2 (กล่ าวคือ มูลค่ าของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งใช้ ตามเกณฑ์ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ต้ องสะท้ อนกําไรขั้นต้ น
จากการลงทุ น ที่จ ะได้ รั บ ในอนาคต (ดู ย่ อ หน้ า ที่ 27 ถึ ง 29) เฉพาะกรณี ท่ีมู ล ค่ า ของหนี้ สิ น
ตามสัญญาประกันภัยที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 17.1 ได้ สะท้ อนถึงกําไรขั้นต้ นเหล่านั้นด้ วย
การด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
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หากสินทรั พย์จากการประกันภัยต่ อของผู้ เอาประกันภัยต่ อเกิดการด้ อยค่ า ผู้ เอาประกันภัยต่ อ
ต้ องปรับลดมูลค่าตามบัญชีลงตามจํานวนที่เกิดการด้ อยค่า และรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าในกําไร
หรือขาดทุน สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อเกิดการด้ อยค่าเมื่อ
20.1 มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนอันเป็ นผลจากเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นภายหลังการรับรู้สนิ ทรัพย์
จากการประกัน ภัยต่ อเมื่อเริ่ มแรก ทําให้ ผ้ ู เอาประกัน ภั ยต่ ออาจจะไม่ ไ ด้ รับ จํานวนเงิ น
ทั้งหมดตามเงื่อนไขของสัญญา และ
20.2 ผลกระทบต่อจํานวนเงินจากเหตุการณ์ท่ผี ้ ูเอาประกันภัยต่อจะได้ รับจากผู้รับประกันภัยต่อ
สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี

ข้ อความตามย่อหน้ าที่ 22 ถึง 30 ให้ นาํ มาถือปฏิบัติสาํ หรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของ
ผู้รับประกันภัย
22 ผู ร้ ับ ประกัน ภัย อาจเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี สํ า หรับ สัญ ญาประกัน ภัย ได้ก็ ต่ อ เมื่ อ
การเปลีย่ นแปลงนั้นทําให้งบการเงินเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน
มากขึ้ นและไม่ ทํ า ให้ค วามน่ า เชื่ อ ถือ ลดลง หรื อ ทํ า ให้ค วามน่ าเชื่ อ ถือ มากขึ้ นและไม่ ทํ า ให้
ความเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจลดลง ผูร้ บั ประกันภัยต้องพิจารณาความเกีย่ วข้อง
ต่ อ การตัด สิ น ใจเชิ ง เศรษฐกิ จ และความน่ า เชื่ อ ถื อ ได้ต ามเกณฑ์ที่ กํ า หนดไว้ใ นมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมือ่ มีการประกาศใช้)
23 เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสาํ หรับสัญญาประกันภัย ผู้รับประกันภัยต้ องแสดง
ให้ เห็นว่ าการเปลี่ยนแปลงนั้นทําให้ งบการเงินเป็ นไปตามเกณฑ์ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
(เมื่อมีก ารประกาศใช้ ) มากขึ้น แต่ การเปลี่ ย นแปลงไม่ จํา เป็ นต้ อ งเป็ นไปตามเกณฑ์เหล่ า นั้ น
ทั้งหมด โดยเฉพาะประเด็นดังต่อไปนี้
23.1 อัตราดอกเบี้ยในตลาดปัจจุบัน (ย่อหน้ าที่ 24)
23.2 การถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ใี ช้ อยู่ต่อไป (ย่อหน้ าที่ 25)
21

11

23.3 ความระมัดระวัง (ย่อหน้ าที่ 26)
23.4 กําไรขั้นต้ นจากการลงทุนที่จะได้ รับในอนาคต (ย่อหน้ าที่ 27–29) และ
23.5 การบัญชีเงา (ย่อหน้ าที่ 30)
อัตราดอกเบี้ ยในตลาดปั จจุบนั
24

ผู้รับประกันภัยได้ รับอนุญาตแต่ไม่ได้ ถูกกําหนดให้ ต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเพื่อที่จะวัด
มู ล ค่ า หนี้ สิ น จากสั ญ ญาประกั น ภั ย 2 ให้ สะท้ อ นถึ ง อั ต ราดอกเบี้ ยในตลาดปั จ จุ บั น และรั บ รู้
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิ เหล่านั้นในกําไรหรือขาดทุน ในขณะเดียวกัน ผู้รับประกันภัยอาจเริ่มนํา
นโยบายการบัญชีท่กี าํ หนดให้ ใช้ การประมาณการโดยใช้ ข้อมูลและข้ อสมมติอ่นื ๆที่เป็ นปั จจุบันเพื่อ
วัดมู ลค่ าหนี้ สิน ในย่ อหน้ านี้อนุ ญาตให้ ผ้ ู รับประกันภัยสามารถเลื อกที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบั ญ ชี ส ํา หรั บ หนี้ สิน จากสัญ ญาประกัน ภั ย ได้ โดยไม่ ต้ อ งใช้ น โยบายการบั ญ ชี ดั ง กล่ า วโดย
สมํ่าเสมอกับหนี้สนิ อื่นๆที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน ซึ่งเป็ นการยกเว้ นไม่ต้องปฏิบัติตามข้ อกําหนดไว้
ในมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุง 2558) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการทางบัญชี และข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หากผู้รับประกันภัยเลือกที่จะ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามย่อหน้ านี้ ผู้รับประกันภัยต้ องใช้ อตั ราดอกเบี้ยในตลาดปั จจุบัน
(รวมทั้งใช้ การประมาณการ และข้ อสมมติอ่นื ๆที่เป็ นปั จจุบัน (ถ้ ามี)) อย่างสมํ่าเสมอต่อไปในทุก
งวดบัญชีในการวัดมูลค่าหนี้สนิ เหล่านั้นทั้งหมดจนกว่าภาระหนี้สนิ นั้นจะหมดไป
การถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทีใ่ ช้อยู่ต่อไป
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ผู้รับประกันภัยอาจยังคงใช้ แนวปฏิบัติเหล่านี้ต่อไปได้ แต่การเริ่มนําแนวปฏิบัติเหล่านี้เข้ ามาใช้ น้ัน
ถือว่าไม่ปฏิบัติตามข้ อกําหนดของย่อหน้ าที่ 22
25.1 การวัดมูลค่าหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยโดยใช้ หลักการไม่คิดลด
25.2 การวัดมูลค่าสิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนในอนาคตด้ วยมูลค่าที่
สูง กว่ า มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของค่ า ธรรมเนี ย มดั ง กล่ า ว โดยเปรี ย บเทียบกับ ค่ า ธรรมเนี ย มใน
ปัจจุบันซึ่งเรียกเก็บโดยผู้ให้ บริการในตลาดรายอื่นๆ ซึ่งให้ บริการที่คล้ ายคลึงกัน ซึ่งเป็ นไป
ได้ ว่ามูลค่ายุติธรรมเมื่อเริ่มแรกของสิทธิตามสัญญาเหล่านั้นจะเท่ากับต้ นทุนในการเริ่มต้ นที่
จ่ายไป เว้ นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนในอนาคตและต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องนั้นจะแตกต่าง
ไปจากค่าธรรมเนียมและต้ นทุนของตลาดที่เปรียบเทียบกันได้ เป็ นอย่างมาก
25.3 การใช้ นโยบายการบัญชีท่แี ตกต่างกันสําหรับสัญญาประกันภัย (รวมทั้งต้ นทุนในการได้ มา
รอการตัดบัญชี ท่ีเกี่ยวข้ อง และสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)) ของบริ ษัทย่ อย
ยกเว้ นตามที่อนุ ญาตโดยย่ อหน้ าที่ 24 หากนโยบายการบัญชีเหล่ านั้นมีความแตกต่ างกัน
ผู้ รับ ประกัน ภั ย อาจเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ไ ด้ ห ากการเปลี่ ย นแปลงนั้ น ไม่ ท าํ ให้
นโยบายการบั ญ ชี มีความหลากหลายมากกว่ า เดิ ม และการเปลี่ ยนแปลงนั้ น เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดอื่นๆ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ด้วย
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ในย่อหน้ านี้ หนี้สนิ จากสัญญาประกันภัย ได้ รวมถึงต้ นทุนในการได้ มารอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งจะกล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 31 และ 32
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ความระมัดระวัง
26

ผู้ รับประกันภั ยไม่ จํา เป็ นต้ องเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญ ชีสาํ หรั บ สัญญาประกันภัยเพื่ อขจัด
ความระมัดระวังที่มากเกินความจําเป็ น อย่ างไรก็ตามหากผู้รับประกันภัยได้ วัดมูลค่ าหนี้สินจาก
สัญญาประกันภัยด้ วยความระมัดระวังที่เพียงพออยู่แล้ ว ผู้รับประกันภัยไม่ควรเพิ่มความระมัดระวัง
ขึ้นไปอีก
กําไรขั้นต้นจากการลงทุนทีจ่ ะได้รบั ในอนาคต

ผู้รับประกันภัยไม่จาํ เป็ นต้ องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสาํ หรับสัญญาประกันภัยเพื่อขจัดกําไร
ขั้นต้ นจากการลงทุนที่จะได้ รับในอนาคต อย่างไรก็ตามมีข้อสมมุติท่โี ต้ แย้ งว่ างบการเงินของผู้รับ
ประกันภัยอาจเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ ใช้ งบการเงินและน่ าเชื่อถือน้ อยลง
หากผู้รับประกันภัยนํานโยบายการบัญชีท่สี ะท้ อนกําไรขั้นต้ นจากการลงทุนที่จะได้ รับในอนาคตเข้ า
มาใช้ ใ นการวั ด มู ลค่ า สัญ ญาประกัน ภั ย เว้ น แต่ กาํ ไรขั้ น ต้ น เหล่ า นั้ น กระทบต่ อ การชํา ระหนี้ สิน
ตามสัญญาประกันภัย ตัวอย่างของนโยบายการบัญชีท่สี ะท้ อนถึงกําไรขั้นต้ นเหล่านั้น ได้ แก่
27.1 ใช้ อตั ราคิดลดที่สะท้ อนถึงประมาณการผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของผู้รับประกันภัย หรือ
27.2 ประมาณการจํานวนผลตอบแทนจากสินทรัพย์โดยใช้ อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ และ
คิ ด ลดจํา นวนผลตอบแทนนั้ น ด้ ว ยอัต ราคิ ด ลดอีก อัต ราหนึ่ ง และนํา ผลที่ไ ด้ ไ ปรวมใน
การวัดมูลค่าของหนี้สนิ
28 ผู้ รั บ ประกั น ภั ย อาจหั ก ล้ างข้ อ สมมติ โ ต้ แ ย้ ง ในย่ อ หน้ าที่ 27 ได้ ถ้ า องค์ ป ระกอบอื่ น ๆ ของ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีทาํ ให้ งบการเงินเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงิ น และมี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ มากขึ้ น พอเพี ย งที่จ ะทํา ให้ มี ค วามสํา คั ญ กว่ า การลดลงของ
ความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจและความน่าเชื่อถือหากผู้รับประกันภัยรวมกําไรขั้นต้ นจากการลงทุน
ที่จะได้ รับในอนาคตเข้ าไปในการวัดมูลค่าหนี้สิน ตัวอย่างเช่ น สมมติว่านโยบายการบัญชีสาํ หรับ
สัญ ญาประกัน ภั ย ที่ใ ช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น ของผู้ รับ ประกัน ภัย บัน ทึก หนี้ สิน ณ วั น เริ่ ม ต้ น สัญ ญาด้ ว ย
ข้ อสมมติท่สี ะท้ อนความระมัดระวังมากเกินความจําเป็ น และใช้ อตั ราคิดลดที่กาํ หนดโดยหน่วยงาน
กํากับดูแลโดยไม่อ้างอิงโดยตรงกับสภาวะตลาด และไม่ได้ พิจารณาถึงผลกระทบจากสิทธิเลือกแฝง
และการประกันผลประโยชน์ ผู้รับประกันภัยอาจทําให้ งบการเงินเกี่ยวข้ องต่อการตัดสินใจมากขึ้น
โดยไม่ทาํ ให้ ความน่าเชื่อถือลดลง โดยเปลี่ยนไปใช้ หลักการบัญชีท่มี ุ่งเน้ นการให้ ข้อมูลในภาพรวม
เพื่อการตัดสินใจลงทุนซึ่งใช้ กนั อย่างกว้ างขวางและเกี่ยวข้ องกับ
28.1 ประมาณการและสมมติฐานที่เป็ นปัจจุบัน
28.2 การปรับปรุงอย่างสมเหตุสมผล (แต่ไม่ได้ ระมัดระวังมากเกินความจําเป็ น) เพื่อให้ สะท้ อน
ถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
28.3 การวั ด มู ล ค่ า ซึ่ ง สะท้ อ นทั้ ง มู ล ค่ า ที่ แ ท้ จ ริ ง และมู ล ค่ า ตามเวลาของสิ ท ธิ เ ลื อ กแฝงและ
การประกันผลประโยชน์ และ
28.4 อัตราคิดลดในตลาดปั จจุ บัน แม้ ว่าอัตราคิดลดนั้นจะสะท้ อนถึงผลตอบแทนโดยประมาณ
จากสินทรัพย์ของผู้รับประกันภัย
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ในวิธีการวัดมูลค่าบางวิธีจะใช้ อตั ราคิดลดในการพิจารณามูลค่าปั จจุบันของกําไรขั้นต้ นในอนาคต
จากนั้ นกําไรขั้นต้ นดังกล่ าวจะถู กปั นส่วนไปยังงวดเวลาต่ างๆโดยการใช้ สูตรคํานวณ ซึ่งวิธีการ
ดังกล่าวทําให้ อตั ราคิดลดมีผลกระทบโดยอ้ อมต่อการวัดมูลค่าของหนี้สนิ กล่าวคือการใช้ อตั ราคิด
ลดที่ไม่เหมาะสมจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้ อยหรือไม่ มีผลกระทบเลยต่อการวัดมูลค่ าของหนี้สิน
เมื่อเริ่มแรก อย่างไรก็ตามยังมีวิธีการวัดมูลค่าอื่นที่อัตราคิดลดจะเป็ นตัวกําหนดมูลค่าของหนี้สิน
โดยตรง ในกรณีหลังนั้นการใช้ อัตราคิดลดซึ่งคิดจากผลตอบแทนของสินทรัพย์จะเกิดผลกระทบ
อย่ างมีนัยสําคัญมากกว่ า จึงไม่น่าเป็ นไปได้ อย่ างยิ่งที่ผ้ ูรับประกันภัยจะสามารถหักล้ างข้ อสมมติ
โต้ แย้ งในย่อหน้ าที่ 27 ลงได้
การบัญชีเงา

30

ในแบบจําลองทางบัญชีบางแบบ ผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากสินทรัพย์ของผู้รับประกันภัย
จะมีผลกระทบโดยตรงต่อการวัดมูลค่าบางส่วนหรือทั้งหมดของ (1) หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
(2) ต้ นทุนในการได้ มารอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง และ (3) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้ อง เช่ น
รายการที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 31 และ 32 ผู้รับประกันภัยได้ รับอนุ ญาตแต่ ไม่ ได้ ถูกกําหนดให้
เปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี เ พื่ อ ให้ ผ ลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที่รั บ รู้ แ ล้ ว แต่ ยั ง ไม่ เ กิด ขึ้น จริ ง จาก
สินทรัพย์ มีผลกระทบต่อการวัดมูลค่ารายการดังกล่าวไปในทางเดียวกันกับผลกระทบจากผลกําไร
หรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง กล่ าวคือการปรับปรุงที่เกี่ยวข้ องกับหนี้สินจากสัญญาประกันภัย (หรือ
ต้ นทุนในการได้ มารอการตัดบัญชี หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน) ต้ องถูกรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น เฉพาะกรณีท่ผี ลกําไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงดังกล่าวถูกรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
วิธปี ฏิบัติน้ ีเรียกว่า “การบัญชีเงา”
สัญญาประกันภัยทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจหรือการโอนกลุ่มสัญญาประกันภัย

เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวม
ธุรกิจ (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ณ วันที่ซ้ ือ ผู้ รับประกันภัยต้ องวัดมูลค่ ายุ ติธรรมของหนี้สินจาก
สัญญาประกันภัยและสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยที่ได้ รับโอนมาด้ วยมูลค่ ายุ ติธรรม อย่ างไร
ก็ต าม ผู้ รับประกัน ภัยได้ รับ อนุ ญ าตแต่ ไ ม่ ไ ด้ ถูกกํา หนดให้ แสดงข้ อมู ลเพิ่ มเติมโดยแยกมู ลค่ า
ยุติธรรมของสัญญาประกันภัยที่ได้ มาออกเป็ นสององค์ประกอบดังนี้
31.1 หนี้สินที่วัดมูลค่ าตามนโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยที่ออก
และ
31.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งเป็ นผลต่างระหว่าง (1) มูลค่ายุติธรรมของสิทธิและภาระผูกพันจาก
การประกันภัยที่รับโอนมา และ (2) มูลค่ าที่อธิบายในข้ อ 31.1 โดยการวัดมูลค่ าภายหลัง
การรับรู้สนิ ทรัพย์ไม่มีตัวตนนี้ต้องสอดคล้ องกับการวัดมูลค่าของหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัย
ที่เกี่ยวข้ อง
32 ผู้รับประกันภัยที่เป็ นผู้ซ้ ือกลุ่มสัญญาประกันภัยอาจแสดงข้ อมูลเพิ่มเติมตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 31
31
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สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั วตนตามที่อ ธิบ ายไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 31 และ 32 ไม่ อยู่ ใ นขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรั บปรุง 2558) เรื่อง การด้อยค่ าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
และมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) อย่างไรก็ตามมาตรฐานการบัญชีท้งั สองฉบับดังกล่ าวถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนอื่นๆ ได้ แก่ รายชื่อของลูกค้ าและความสัมพันธ์กบั ลูกค้ าซึ่งสะท้ อนถึงความคาดหวังที่จะได้ มา
ซึ่งสัญญาประกันภัยในอนาคต ซึ่งสัญญาเหล่ านี้ไม่ ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของสิทธิและภาระผูกพันจาก
การประกันภัยซึ่งมีอยู่ ณ วันที่เกิดการรวมธุรกิจหรือการโอนกลุ่มสัญญาประกันภัย
ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินจิ
ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินจิ ในสัญญาประกันภัย
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สัญญาประกันภัยบางสัญญาประกอบด้ วยส่วนที่เป็ นการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ และส่วน
การประกันผลประโยชน์ ทั้งนี้ผ้ ูออกสัญญาดังกล่าว
34.1 อาจจะแต่ไม่จาํ เป็ นต้ องรับรู้ส่วนการประกันผลประโยชน์แยกต่างหากจากส่วนของการร่วมรับ
ผลประโยชน์ ต ามดุ ล ยพิ นิ จ หากผู้ อ อกสัญ ญาไม่ รั บ รู้ ร ายการดั ง กล่ า วแยกจากกัน ให้ จั ด
ประเภทสัญญาทั้งฉบับเป็ นหนี้สิน หากผู้ออกสัญญาแยกรายการดังกล่าวออกจากกัน ให้ จัด
ประเภทส่วนการประกันผลประโยชน์เป็ นหนี้สนิ
34.2 ถ้ าแยกส่วนของการร่ วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจออกจากส่วนการประกันผลประโยชน์
ผู้ออกสัญญาต้ องจัดประเภทส่วนของการร่ วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจเป็ นหนี้สินหรือ
แสดงเป็ นรายการแยกออกมาภายใต้ ส่วนของเจ้ าของ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ไม่ได้ ระบุวิธกี ารในการพิจารณาว่าควรแสดงส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจนั้น
เป็ นหนี้สินหรือส่วนของเจ้ าของอย่างไร ผู้ออกสัญญาอาจแยกองค์ประกอบของส่วนของการ
ร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจแบ่งเป็ นส่วนที่เป็ นหนี้สนิ และส่วนที่เป็ นส่วนของเจ้ าของก็
ได้ และต้ องใช้ นโยบายการบัญชีในการแยกองค์ประกอบดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ ผู้ออกสัญญา
ต้ องไม่ จัดประเภทส่วนของการร่ วมรับประโยชน์เป็ นรายการที่ไม่ ใช่ ท้ังหนี้สินและส่วนของ
เจ้ าของ
34.3 อาจรับรู้เบี้ยประกันภัยรับทั้งหมดเป็ นรายได้ โดยไม่แยกองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
โดยที่การเปลี่ยนแปลงในส่วนการประกันผลประโยชน์และในส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์
ตามดุลยพินิจซึ่งถูกจัดประเภทเป็ นหนี้สินต้ องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน หากส่วนหนึ่งหรื อ
ทั้งหมดของลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจถูกจัดประเภทไว้ ในส่วนของเจ้ าของ
ผู้ อ อกสัญ ญาต้ อ งปั น ส่ ว นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ให้ กับ ส่ ว นของการร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ ต าม
ดุลยพินิจดังกล่าว (เช่นเดียวกับการปันส่วนกําไรหรือขาดทุนให้ กบั ส่วนของผู้ถอื หุ้นส่วนน้ อย)
ผู้ออกสัญญาต้ องรับรู้ส่วนของกําไรหรือขาดทุนที่ปันส่วนให้ กับองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของ
เจ้ าของของ การร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจเป็ นการจัดสรรกําไรหรือขาดทุน ไม่ใช่เป็ น
ค่าใช้ จ่ายหรือรายได้ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การนําเสนอ
งบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
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34.4 หากสั ญ ญานั้ น มี อ นุ พั น ธ์ ท างการเงิ น แฝงที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตของมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ให้ นาํ
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบัติกบั อนุพันธ์ทางการเงินแฝงนั้น
34.5 สําหรับกรณีอ่นื ๆที่ไม่ได้ อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 14 ถึง 20 และ 34.1 ถึง 34.4 ผู้ออกสัญญา
ต้ องใช้ นโยบายการบัญชีท่ใี ช้ อยู่ในปั จจุบันต่อไปสําหรับสัญญาดังกล่าว เว้ นแต่ผ้ ูออกสัญญา
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเหล่านั้นตามย่อหน้ าที่ 21 ถึง 30
ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินจิ ในเครือ่ งมือทางการเงิน
35 ข้ อ กํา หนดในย่ อ หน้ าที่ 34 ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ กั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะการร่ ว มรั บ
ผลประโยชน์ตามดุลยพินิจด้ วย นอกจากนี้
35.1 หากผู้ออกสัญญาจัดประเภทลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจทั้งหมดเป็ นหนี้สนิ
ผู้ออกสัญญาต้ องนําวิธีการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินในย่ อหน้ าที่ 15 ถึง 19 มาถือ
ปฏิบัติกับสัญญาทั้งฉบับ (กล่ าวคือ ทั้งส่วนการประกันผลประโยชน์และลักษณะการร่ วมรับ
ผลประโยชน์ ตามดุ ลยพิ นิจ ) ผู้ ออกสัญญาไม่ จําเป็ นต้ องใช้ วิธีการวัดมู ลค่ าตามมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรั บ รู้ และการวั ด มู ล ค่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติกบั ส่วนการประกันผลประโยชน์
35.2 หากผู้ออกสัญญาจัดประเภทส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของลักษณะการร่ วมรับผลประโยชน์ตาม
ดุลยพินิจเป็ นองค์ประกอบแยกต่างหากในส่วนของเจ้ าของ หนี้สนิ ที่รับรู้สาํ หรับสัญญาทั้งฉบับ
ต้ องไม่น้อยกว่ามูลค่าหนี้สนิ จากส่วนการประกันผลประโยชน์หากได้ มีการวัดค่าตามมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรั บ รู้ และการวั ด มู ล ค่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยมู ล ค่ า ที่แ ท้ จ ริ ง ของสิท ธิเ ลื อ กที่จ ะเวนคื น สัญ ญา แต่ ไ ม่
จํา เป็ นต้ องรวมมู ลค่ า ตามเวลาหากย่ อ หน้ า ที่ 9 ยกเว้ น การวั ด ค่ า สิท ธิเลื อกนั้ น ด้ วยมู ลค่ า
ยุติธรรม ผู้ออกสัญญาไม่จาํ เป็ นต้ องเปิ ดเผยมูลค่าจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว
มาถือปฏิบัติกับส่วนการประกันประโยชน์ และไม่ จาํ เป็ นต้ องนําเสนอมูลค่ านั้นเป็ นรายการ
แยกต่างหาก นอกจากนี้ในกรณีท่เี ห็นได้ อย่ างชัดเจนว่ าหนี้สินสําหรับสัญญาทั้งฉบับสูงกว่ า
ผู้ออกสัญญาไม่จาํ เป็ นต้ องคํานวณหามูลค่าของส่วนการประกันผลประโยชน์อกี
35.3 ถึงแม้ ว่าสัญญาเหล่านี้เป็ นเครื่องมือทางการเงิน ผู้ออกสัญญาอาจรับรู้เบี้ยประกันภัยสําหรับ
สัญญาดังกล่ าวเป็ นรายได้ และรับรู้การเพิ่มขึ้นในมูลค่ าตามบัญชีของหนี้สินเป็ นค่ าใช้ จ่าย
ต่อไปได้
35.4 ถึ ง แม้ ว่ า สัญ ญาเหล่ า นี้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ผู้ อ อกสัญ ญาที่นํา ย่ อ หน้ า ที่ 20.2 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรั บเครื่องมือทาง
การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติกับสัญญาที่มีลักษณะการร่ วมรับผลประโยชน์
ตามดุลยพินิจ ต้ องเปิ ดเผยดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน แต่ไม่จาํ เป็ นต้ อง
คํานวณดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวโดยใช้ วิธอี ตั ราดอกเบี้ยที่แท้ จริง
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การเปิ ดเผยข้อมูล
การอธิบายจํ านวนเงินทีร่ บั รูใ้ นงบการเงิน
36 ผูร้ บั ประกันภัยต้องเปิ ดเผยข้อมู ลเพื่อระบุ และอธิ บายถึงจํ านวนเงินในงบการเงินที่เกิดจาก
สัญญาประกันภัย
37 เพื่อให้ เป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 36 ผู้รับประกันภัยต้ องเปิ ดเผย
37.1 นโยบายการบั ญ ชี สาํ หรั บ สัญ ญาประกัน ภัย และสินทรั พย์ หนี้ สิน รายได้ และค่ าใช้ จ่า ยที่
เกี่ยวข้ อง
37.2 สินทรั พย์ หนี้สิน รายได้ และค่ าใช้ จ่าย ที่รับรู้ในงบการเงิน (และกระแสเงินสด หากผู้รับ
ประกั น ภั ย นํ า เสนองบกระแสเงิ น สดโดยใช้ วิ ธี ท างตรง) ซึ่ ง เกิ ด จากสั ญ ญาประกั น ภั ย
นอกจากนี้ หากผู้รับประกันภัยเป็ นผู้เอาประกันภัยต่อ ผู้รับประกันภัยต้ องเปิ ดเผย
37.2.1 ผลกําไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนจากการซื้อประกันภัยต่อ และ
37.2.2 ค่ าตัดจําหน่ ายสําหรับงวด และมูลค่ าตามบัญชีหลังหั กค่ าตัดจําหน่ ายสะสม ณ วัน
ต้ นงวดและวันสิ้นงวด หากผู้เอาประกันภัยต่ อบันทึกผลกําไรและขาดทุนที่เกิดจาก
การซื้อประกันภัยต่อเป็ นรายการรอการตัดบัญชีและตัดจําหน่ายรายการดังกล่าว
37.3 วิธีการที่ใช้ ในการกําหนดข้ อสมมติท่ีส่งผลกระทบมากที่สุดต่ อการวัดมูลค่ าจํานวนเงินของ
รายการที่รับรู้ในย่อหน้ าที่ 37.2 หากปฏิบัติได้ ผู้รับประกันภัยต้ องเปิ ดเผยจํานวนเงินตามข้ อ
สมมติท่ถี ูกใช้ เหล่านั้นด้ วย
37.4 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานที่ใช้ วัดมูลค่าสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยและ
หนี้สนิ จากสัญญาประกันภัย โดยแยกแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงแต่ละรายการซึ่งมี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
37.5 การกระทบยอดการเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัย สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
และต้ นทุนในการได้ มารอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง(ถ้ ามี)
ลักษณะและขอบเขตของความเสีย่ งทีเ่ กิดจากสัญญาประกันภัย
38 ผูร้ บั ประกันภัยต้องเปิ ดเผยข้อมู ลซึ่ งช่ วยให้ผูใ้ ช้งบการเงินประเมินลักษณะและขอบเขตของ
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากสัญญาประกันภัย
39 เพื่อให้ เป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 38 ผู้รับประกันภัยต้ องเปิ ดเผย
39.1 วัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย
และวิธกี ารที่จะใช้ จัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น
39.2 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
39.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย (ทั้งก่อนและหลังการใช้ การประกันภัยต่ อ
เพื่อลดความเสี่ยง) รวมทั้งข้ อมูลเกี่ยวกับ
39.3.1 ความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย (ดูย่อหน้ าที่ 39ก)
39.3.2 การกระจุกตัวของความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย รวมถึงวิธกี ารที่ผ้ ูบริหารใช้ เพื่อ
พิจารณาการกระจุ กตัวของความเสี่ยงดังกล่ าว และการอธิบายถึงลักษณะร่ วมที่
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ระบุถึงการกระจุ กตัวแต่ละประเภท (เช่น ประเภทของเหตุการณ์ท่รี ับประกันภัย
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือสกุลเงิน)
39.3.3 จํานวนค่ าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับจํานวนที่ประมาณการไว้
(กล่าวคือพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทน) การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ
ของค่าสินไหมทดแทนต้ องเปิ ดเผยย้ อนหลังตั้งแต่รอบบัญชีท่คี ่าสินไหมทดแทนที่
มีสาระสําคัญล่าสุดเกิดขึ้นโดยที่ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน
เกี่ย วกับ จํา นวนเงิ น และจั ง หวะเวลาของการจ่ า ยค่ า สิน ไหมทดแทนนั้ น แต่ ไ ม่
จําเป็ นต้ องย้ อนหลังไปเกินกว่ าสิบปี ผู้รับประกันภัยไม่จาํ เป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล
พัฒนาการสําหรับค่าสินไหมทดแทนซึ่งความไม่ แน่ นอนเกี่ยวกับจํานวนเงินและ
จังหวะเวลาของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสามารถยุติได้ ภายในหนึ่งปี
39.4 ข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้ านตลาด
ซึ่งจะต้ องถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 31 ถึง 42 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หากสัญญา
ประกันภัยนั้นอยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว อย่างไร
ก็ตาม
39.4.1 ผู้รับประกันภัยไม่ จาํ เป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลการวิเคราะห์การครบกําหนดตามที่
กําหนดในย่ อหน้ าที่ 39.1 และ39.2 ของมาตรฐานการการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ ที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมู ล สํา หรั บ เครื่ องมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) หากผู้รับประกันภัยเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาโดยประมาณ
ของกระแสเงินสดจ่ ายสุทธิซ่ึงเป็ นผลมาจากการรับรู้หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
แทน ทั้งนี้อาจทําในรูปแบบของการวิเคราะห์ด้วยการประมาณการจังหวะเวลาของ
จํานวนเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
39.4.2 หากผู้รับประกันภัยเลือกใช้ วิธีการอื่นในการจัดการความอ่อนไหวต่อสภาวะตลาด
เช่น การวิเคราะห์มูลค่าแฝง ผู้รับประกันภัยอาจจะใช้ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
นั้นเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 40.1 ของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) และผู้รับประกันภัยต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่กาํ หนดโดย
ย่อหน้ าที่ 41 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวด้ วย
39.5 ข้ อ มู ล เกี่ย วกับ ความเสี่ย งด้ า นตลาดซึ่ ง เกิด จากอนุ พั น ธ์ท างการเงิ น แฝงที่อ ยู่ ใ นสัญ ญา
ประกันภัยหลัก หากผู้รับประกันภัยไม่ได้ ถูกกําหนดให้ วัดมูลค่าและไม่ได้ วัดมูลค่าอนุพันธ์
ทางการเงินแฝงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
39ก เพื่อให้ ปฏิบัติเป็ นไปตามย่ อหน้ าที่ 39.3.1 ผู้รับประกันภัยต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตาม 39ก.1 หรือ
39ก.2 ข้ อใดข้ อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
39ก.1 การวิเคราะห์ ค วามอ่ อนไหว ซึ่ งแสดงว่ า กําไรหรื อขาดทุ น และส่ วนของเจ้ า ของจะได้ รับ
ผลกระทบอย่างไรหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจเป็ นไปได้ ในตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง ณ
วั น สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน วิ ธี ก ารและข้ อสมมติ ท่ี ใ ช้ ในการจั ด ทํา การวิ เ คราะห์
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ความอ่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงใดๆในวิธีการและข้ อสมมติท่ีใช้ จากงวดบัญชีก่อน
อย่ างไรก็ตาม หากผู้รับประกันภัยใช้ วิธีการอื่นเพื่อจัดการความอ่อนไหวต่อสภาวะตลาด
เช่ น การวิ เคราะห์ มูลค่ าแฝง ผู้ รับประกัน ภัยอาจปฏิบัติใ ห้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดนี้ โ ดย
เปิ ดเผยเกี่ยวกับวิธกี ารวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาํ หนดโดยย่อ
หน้ าที่ 41 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับ
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
39ก.2 ข้ อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความอ่อนไหว และข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านั้น
ของสัญญาประกันภัยที่มีผลกระทบอย่ างเป็ นสาระสําคัญต่ อจํานวนเงิน จังหวะเวลา และ
ความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของผู้รับประกันภัย

วันถือปฏิบตั ิ และการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงในย่อหน้ าที่ 41 ถึง 45 ให้ ถอื ปฏิบัติเมื่อกิจการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก
41 กิจการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเริ่ มในหรื อหลั งวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ สนับสนุ นให้ นําไปใช้ ก่อนวันถือ
ปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับงวดก่อนวันที่มีผล
บังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
41ก – 41จ (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
41ฉ - 41ช (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
40

การเปิ ดเผยข้อมูล
42
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กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องนําข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้มาถือปฏิบัติกบั ข้ อมูลเปรียบเทียบซึ่งเกี่ยวข้ องกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่ม
ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 ยกเว้ นการเปิ ดเผยข้ อมูลที่กาํ หนดโดยย่ อหน้ าที่ 37.1 และ 37.2
เกี่ยวกับนโยบายการบัญชี และสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่ าใช้ จ่าย ที่รับรู้ในงบการเงิน (และ
กระแสเงินสด หากใช้ วิธที างตรง)
หากในทางปฏิบัติกิจการไม่ สามารถที่จะนําข้ อกําหนดเฉพาะเรื่องของย่ อหน้ าที่ 10 ถึง 35 มาถือ
ปฏิบัติกับข้ อมูลเปรียบเทียบซึ่งเกี่ยวข้ องกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มก่อนวันที่
1 มกราคม 2559 กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ เท็จ จริ ง ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ในทางปฏิ บั ติ บ างครั้ ง การนํา
การทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน (ย่ อหน้ าที่ 15 ถึง 19) มาถือปฏิบัติกับข้ อมูลเปรียบเทียบ
ดังกล่ าวบางครั้งอาจไม่สามารถทําได้ แต่สาํ หรับการนําข้ อกําหนดอื่นๆ ของย่อหน้ าที่ 10 ถึง 35
มาถือปฏิบัติกับข้ อมู ลเปรี ยบเทียบดังกล่ าวไม่ น่าเป็ นไปได้ อย่ างยิ่งที่กิจการจะไม่ สามารถทําได้
ในทางปฏิ บั ติ ซึ่ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ได้ ให้ คาํ นิยาม
“การไม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ” ไว้ แล้ ว
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ในการนําย่อหน้ าที่ 39.3.3 มาถือปฏิบัติ กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของ
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นเกินกว่าห้ าปี ก่อนวันสิ้นปี บัญชีแรกที่กจิ การนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบั บนี้ มาถือปฏิบั ติ นอกจากนี้ เมื่อกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้
มาถื อ ปฏิบั ติ เ ป็ นครั้ ง แรก หากในทางปฏิบั ติ กิ จ การไม่ ส ามารถที่จ ะจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล เกี่ย วกั บ
พัฒนาการของค่ าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มต้ นของงวดบัญชีแรกสุดซึ่งกิจการนําเสนอ
ข้ อมูลเปรียบเทียบอย่างเต็มรูปแบบที่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
การกําหนดประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่
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เมื่ อ ผู้ รั บ ประกั น ภั ย เปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ส ํ า หรั บ หนี้ สิ น จากสั ญ ญาประกั น ภั ย
ผู้รับประกันภัยได้ รับอนุญาตแต่ไม่ได้ ถูกกําหนดให้ จัดประเภทบางส่วนหรือทั้งหมดของสินทรัพย์
ทางการเงินใหม่ เพื่อให้ สินทรัพย์เหล่ านั้นวัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม หรือ เป็ น “สินทรัพย์ทาง
การเงินที่แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน” ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง
การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้อนุ ญาตให้ จัดประเภทใหม่ ได้ หากผู้รับประกันภัยเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เมื่อนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติเป็ นครั้ งแรกและเมื่อเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบั ญ ชี ในเวลาต่ อมา ตามที่อนุ ญ าตโดยย่ อหน้ า ที่ 22 การจัดประเภทใหม่ น้ ี ถือเป็ น
การเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี แ ละให้ ป ฏิบัติต ามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุง
2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้ อผิดพลาด (เมื่อมี
การประกาศใช้ )
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ภาคผนวก ก
คํานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การทดสอบความเพียงพอของ
หนี้ สิน

การประเมินว่ามูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยจําเป็ นที่
จะต้ องเพิ่มขึ้น (หรื อมูลค่ าตามบัญชีของต้ นทุนการได้ มารอการตัด
บัญชีท่ีเกี่ยวข้ องหรื อสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่เกี่ยวข้ องจําเป็ นที่จะต้ อง
ลดลง) หรือไม่ ขึ้นอยู่กบั การพิจารณาถึงกระแสเงินสดในอนาคต

ความเสีย่ งทางการเงิน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปได้ ในอนาคตในอัตราดอกเบี้ย
ที่ระบุ ไ ว้ ราคาของเครื่ องมื อ ทางการเงิ น ราคาของสิน ค้ า โภคภัณ ฑ์
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีของราคาหรืออัตราต่างๆ
การจัด อันดับความน่ า เชื่อถือหรื อดัชนี ความน่ าเชื่อถือ หรื อตัวแปร
อื่น ๆ เช่ น ตัวแปรที่ไม่ ใ ช่ ตัวแปรทางการเงินโดยที่ตัวแปรนั้ นไม่ ไ ด้
เกี่ยวข้ องเป็ นการเฉพาะกับคู่สญ
ั ญา

ความเสีย่ งด้านการรับประกันภัย ความเสี่ยงอื่นนอกเหนือจากความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งโอนจากผู้ถือ
สัญญาไปยังผู้ออกสัญญา
ผลประโยชน์ทีไ่ ด้รบั การประกัน การจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ๆ ให้ กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้ลงทุน
เฉพาะรายซึ่งมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขโดยที่สิทธิน้ันไม่ได้ ข้ ึนอยู่กับ
ดุลยพินิจตามสัญญาของผู้ออกสัญญา
ผูเ้ อาประกันภัย

คู่ สั ญ ญาฝ่ ายซึ่ ง มี สิ ท ธิ ท่ีจ ะได้ รั บ ค่ า สิ น ไหมทดแทนภายใต้ สั ญ ญา
ประกันภัยหากเหตุการณ์ท่เี อาประกันภัยเกิดขึ้น

ผูร้ บั ประกันภัย

คู่สญ
ั ญาซึ่งมีภาระผูกพันภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัยที่จะชดใช้ ค่าสินไหม
ทดแทนให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัยหากเหตุการณ์ท่เี อาประกันภัยเกิดขึ้น

ผูร้ บั ประกันภัยต่อ

คู่ สั ญ ญาซึ่ ง มี ภ าระผู ก พั น ภายใต้ สั ญ ญาประกั น ภั ย ต่ อ ที่ จ ะชดใช้
ค่ า สิ น ไหมทดแทนให้ แก่ ผ้ ู เอาประกั น ภั ย ต่ อ หากเหตุ ก ารณ์ ท่ี
เอาประกันภัยเกิดขึ้น
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ผูเ้ อาประกันภัยต่อ

ผู้เอาประกันภัยภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัยต่อ

มูลค่ายุติธรรม

ราคาที่จ ะได้ รับ จากการขายสิน ทรั พย์ หรื อ จะจ่ า ยเพื่ อโอนหนี้ สิน ใน
รายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่ างผู้ ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่ า
(ดู ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 13 (ปรั บ ปรุ ง 2558)
เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม (เมื่อมีการประกาศใช้ ))

แยกองค์ประกอบ

พิจารณาองค์ประกอบของสัญญาเสมือนว่าแต่ละองค์ประกอบนั้นเป็ น
สัญญาแยกต่างหากจากกัน

ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ สิท ธิต ามสัญ ญาที่จ ะได้ รั บ ผลประโยชน์ เป็ นจํา นวนเงิ น เพิ่ ม เติ ม จาก
ผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับการประกัน ซึ่ง
ตามดุลยพินจิ
1) มักเป็ นผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของสัญญา
2) จํานวนเงินหรือจังหวะเวลาที่จะได้ รับผลประโยชน์เพิ่มนั้นจะขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของผู้ออกสัญญา
3) ผลประโยชน์ท่จี ะได้ รับขึ้นอยู่กบั
3.1) ผลการดําเนินงานของกลุ่มของสัญญาที่ระบุไว้ หรือชนิดของ
สัญญาที่ระบุไว้
3.2) ผลตอบแทนจากการลงทุ น ที่เกิด ขึ้น แล้ ว และ/หรื อที่ยังไม่
เกิดขึ้นจากกลุ่มของสินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ ซ่ึงถือโดยผู้ออก
3.3) กําไรหรื อขาดทุ นของบริ ษั ท กองทุ น หรื อกิจการอื่นที่ออก
สัญญานี้
ส่วนการประกันผลประโยชน์

ภาระผู ก พั น ที่จ ะต้ อ งจ่ า ยผลประโยชน์ ท่ีไ ด้ รั บ การประกัน ซึ่ ง อยู่ ใ น
สัญญาที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ

สัญญาคํ้าประกันทางการเงิน

สัญญาที่กาํ หนดให้ ผ้ ูออกสัญญาจ่ายจํานวนเงินที่ระบุไว้ เพื่อใช้ คืนผู้ถอื
สัญญาสําหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นเพราะลูกหนี้ท่รี ะบุไว้ ไม่สามารถที่
จะจ่ายชําระเมื่อถึงกําหนดตามข้ อกําหนดเดิม หรือข้ อกําหนดที่แก้ ไข
ใหม่ของตราสารหนี้
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สัญญาประกันภัย

สั ญ ญาซึ่ งคู่ สั ญ ญาฝ่ ายหนึ่ ง (ผู้ รั บ ประกั น ภั ย ) รั บ ความเสี่ ย ง
ด้ านการรั บ ประกั น ภั ย ที่ มี นั ย สํ า คั ญ จากคู่ สั ญ ญาอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง
(ผู้ เ อาประกั น ภั ย ) โดยตกลงจะชดใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนให้ แก่ ผ้ ู
เอาประกั น ภั ย หากเหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคตอั น ไม่ แ น่ น อนที่ ร ะบุ ไ ว้
(เ ห ตุ ก า ร ณ์ ท่ี เ อ า ป ร ะ กั น ภั ย) เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ ใ น ท า ง ล บ ต่ อ
ผู้เอาประกันภัย(ดูภาคผนวก ข สําหรับแนวทางการใช้ นิยามนี้)

สัญญาประกันภัยโดยตรง

สัญญาประกันภัยซึ่งไม่ใช่สญ
ั ญาประกันภัยต่อ

สัญญาประกันภัยต่อ

สัญญาประกันภัยซึ่งออกโดยผู้รับประกันภัยรายหนึ่ง (ผู้รับประกันภัย
ต่ อ) เพื่ อ จะใช้ ค่ า สิน ไหมทดแทนให้ แ ก่ ผ้ ู รั บ ประกัน ภั ย อีก รายหนึ่ ง
(ผู้เอาประกันภัยต่อ) สําหรับความสูญเสียจากหนึ่งสัญญาหรือมากกว่า
ที่ออกโดยผู้เอาประกันภัยต่อ

สินทรัพย์จากการรับประกันภัย

สิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาสุ ท ธิ (net contractual rights) ของผู้ รั บ ประกั น ภั ย
ภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัย

สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ สิทธิตามสัญญาสุทธิ (net contractual rights) ของผู้เอาประกันภัยต่ อ
ภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัยต่อ
หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย

ภาระผู กพั น ตามสัญ ญาสุทธิ (net contractual obligations) ของผู้ รั บ
ประกันภัยภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัย

เหตุการณ์ทีเ่ อาประกันภัย

เหตุการณ์ในอนาคตอันไม่ แน่ นอนซึ่งคุ้ มครองโดยสัญญาประกันภัย
และก่อให้ เกิดความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย

องค์ประกอบทีเ่ ป็ นการฝากเงิน

องค์ ป ระกอบตามสั ญ ญาซึ่ ง ไม่ ถื อ เป็ นอนุ พั น ธ์ ท างการเงิ น ภายใต้
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรั บ รู้ และการวั ด มู ล ค่ า
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และหากองค์ประกอบ
ตามสัญ ญานั้ น เป็ นเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น แยกต่ า งหากจะอยู่ ภ ายใต้
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว
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ภาคผนวก ข
นิยามของสัญญาประกันภัย
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข1

ภาคผนวกนี้ให้ แนวทางสําหรับนิยามของสัญญาประกันภัยในภาคผนวก ก โดยกล่ าวถึงประเด็น
ต่อไปนี้
ข1.1 คําว่า “เหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอน” (ย่อหน้ าที่ ข2 ถึง ข4)
ข1.2 การจ่ายชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็ นสิ่งของ (ย่อหน้ าที่ ข5 ถึง ข7)
ข1.3 ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย และความเสี่ยงอื่นๆ (ย่อหน้ าที่ ข8 ถึง ข17)
ข1.4 ตัวอย่างของสัญญาประกันภัย (ย่อหน้ าที่ ข18 ถึง ข21)
ข1.5 ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยที่มีนัยสําคัญ (ย่อหน้ าที่ ข22 ถึง ข28) และ
ข1.6 การเปลี่ยนแปลงในระดับของความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย (ย่อหน้ าที่ ข29 และ ข30)
เหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอน (Uncertain future event)

ข2

ข3

ข4

ความไม่ แ น่ น อน (หรื อ ความเสี่ ย ง) คื อ ปั จ จั ย สํ า คั ญ ของสั ญ ญาประกั น ภั ย ดั ง นั้ นต้ อง
มีความไม่แน่นอนในเรื่องต่อไปนี้อย่างน้ อยหนึ่งเรื่องในขณะเริ่มต้ นสัญญาประกันภัย
ข2.1 เหตุการณ์ทีร่ บั ประกันภัยจะเกิดขึ้นหรือไม่
ข2.2 เหตุการณ์ท่รี ับประกันภัยจะเกิดขึ้นเมื่อไร
ข2.3 ผู้รับประกันภัยจําเป็ นจะต้ องจ่ายเท่าไร หากเหตุการณ์ท่รี ับประกันภัยเกิดขึ้น
ในบางสัญญาประกัน ภั ย เหตุ การณ์ท่ีรับประกัน ภัยคือความเสียหายที่พบในระหว่ างระยะเวลา
ความคุ้มครองตามสัญญา ถึงแม้ ว่าความเสียหายอาจมาจากเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นก่อนการเริ่มต้ นของ
สัญญาประกันภัย ในบางสัญ ญาประกัน ภัย เหตุการณ์ท่ีรับประกัน ภัยคือเหตุการณ์ท่ีเกิด ขึ้น ใน
ระหว่างระยะเวลาของสัญญา ถึงแม้ ว่าความเสียหายจะถูกพบหลังจากระยะเวลาของสัญญาสิ้นสุดลง
บางสัญญาประกันภัยคุ้มครองเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นแล้ วแต่ผลกระทบทางการเงินของเหตุการณ์น้ัน
ยังคงไม่ แ น่ น อน ตั วอย่ า งคือสัญญาประกัน ภัยต่ อที่ค้ ุ มครองผู้ รับประกันภั ยตรงจากผลกระทบ
ในทางลบของพั ฒนาการของค่ าสินไหมทดแทนที่ได้ รายงานแล้ วโดยผู้ เอาประกันภัย ในสัญญา
ประกันภัยเช่ นว่านั้น เหตุการณ์ท่รี ับประกันภัยคือการทราบจํานวนสุดท้ ายของค่ าสินไหมทดแทน
เหล่านั้น
การจ่ ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็ นสิง่ ของ (Payments in kind)

ข5

บางสัญ ญาประกัน ภั ยกํา หนดหรื อ อนุ ญ าตให้ ช ดใช้ ค่ า สิน ไหมทดแทนเป็ นสิ่ง ของ ตั ว อย่ า งเช่ น
เมื่อผู้รับประกันภัยนําสิ่งของประเภทเดียวกันทดแทนสิ่งของที่ถูกขโมยโดยตรง แทนที่จะจ่ายเป็ น
เงิ น ให้ แก่ ผ้ ู เอาประกั น ภั ย อี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ ง คื อ การที่ ผ้ ู รั บ ประกั น ภั ย ใช้ โรงพยาบาลและ
ทีมรักษาพยาบาลของตนเองเพื่อให้ บริการการรักษาพยาบาลที่ค้ ุมครองโดยสัญญาประกันภัย
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ข6

ข7

สั ญ ญาบริ ก ารบางสั ญ ญาที่ก ํา หนดอัต ราค่ า บริ ก ารคงที่โ ดยระดั บ ของการให้ บ ริ ก ารขึ้ นอยู่ กั บ
เหตุการณ์อนั ไม่แน่นอนนั้นถือว่าเข้ านิยามของสัญญาประกันภัยในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ แต่สาํ หรับในบางประเทศจะไม่ได้ ถูกกํากับดูแลเสมือนเป็ นสัญญาประกันภัย ตัวอย่างหนึ่งคือ
สัญญาบํารุงรักษาซึ่งผู้ให้ บริการตกลงจะซ่ อมแซมอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ หากไม่ สามารถทํางานได้
ตามปกติ จํานวนค่าบริการคงที่น้ันคิดจากประมาณการจํานวนครั้งที่อุปกรณ์ไม่สามารถทํางานได้
แต่ไม่สามารถทราบได้ อย่างแน่นอนว่าอุปกรณ์น้ันจะเสียหรือไม่ การที่อุปกรณ์ไม่สามารถทํางานได้
ตามปกติ มี ผ ลกระทบในทางลบต่ อ ผู้ เ ป็ นเจ้ า ของอุ ป กรณ์ แ ละทํา ให้ เจ้ า ของได้ รั บ การชดเชย
ตามสั ญ ญา (มั ก ชดเชยด้ ว ยสิ่ ง ของ แทนที่จ ะจ่ า ยเป็ นเงิ น สด) อีก ตั ว อย่ า งคื อ สั ญ ญาสํา หรั บ
การให้ บริการกรณีรถเสีย ซึ่งผู้ให้ บริการตกลงที่จะจัดหาความช่วยเหลือเมื่อรถเสียข้ างทาง หรือลาก
จูงรถไปอู่ท่ใี กล้ เคียงโดยคิดค่าบริการคงที่รายปี สัญญาหลังนี้ถือว่าเข้ านิยามของสัญญาประกันภัย
เช่นกันถึงแม้ ว่าผู้ให้ บริการไม่ได้ ตกลงทําการซ่อมแซมหรือหาชิ้นส่วนอะไหล่มาเปลี่ยนแทนให้ กต็ าม
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย มาถือปฏิบัติกับสัญญาตามย่ อ
หน้ าที่ ข6 นั้น ได้ มีการพิจารณาแล้ วว่ าไม่ ได้ เพิ่มภาระในทางปฏิบัติมากไปกว่ าการนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับอื่นมาใช้ หากกําหนดให้ สัญญาเช่ นว่ านั้นอยู่ นอกเหนื อขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข7.1 การไม่สามารถทํางานได้ ตามปกติและการเสียหายของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่เี กิดขึ้นแล้ ว
ส่วนใหญ่ไม่ได้ ก่อให้ เกิดภาระหนี้สนิ ที่มีนัยสําคัญ
ข7.2 หากถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง รายได้ (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) ผู้ให้ บริการจะรับรู้รายได้ โดยใช้ วิธีระดับขั้นของความสําเร็จ (และขึ้นอยู่กบั
เงื่อนไขอื่นๆที่กาํ หนดด้ วย) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยอมรับการใช้ วิธีการ
เช่ นนั้นโดยอนุ ญาตให้ ผ้ ูให้ บริการ (ก) ยังคงใช้ นโยบายการบัญชีท่ีใช้ อยู่กับสัญญาเหล่ านี้
ต่อไป เว้ นแต่นโยบายการบัญชีน้ันเกี่ยวข้ องกับการปฏิบัตทิ ่หี ้ ามไว้ โดยย่อหน้ าที่ 14 และ (ข)
ปรับปรุงนโยบายการบัญชีหากเป็ นไปตามที่ย่อหน้ าที่ 22 ถึง 30 อนุญาตไว้
ข7.3 ผู้ให้ บริการพิจารณาว่าต้ นทุนของการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาบริการสูงกว่ารายได้
ที่รับมาล่วงหน้ าหรือไม่ โดยใช้ วิธีการทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิ ตามที่อธิบายไว้ ในย่อ
หน้ าที่ 15 ถึง 19 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ หากกิจการไม่ นาํ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ มาถือปฏิบัติกับสัญญาเหล่ านี้ ผู้ ให้ บริ การต้ องปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรั บปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) เพื่อประเมินภาระผูกพันของ
สัญญาดังกล่าว
ข7.4 สําหรับสัญญาเหล่านี้ ข้ อกําหนดเรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูลในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้โดยรวมแล้ วไม่ได้ เพิ่มการเปิ ดเผยข้ อมูลมากกว่าที่กาํ หนดโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับอื่นๆ อย่างเป็ นนัยสําคัญ
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นิยามของสัญญาประกันภัยได้ กล่ าวถึงความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย ซึ่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ให้ นิยามว่ าเป็ นความเสี่ยงอื่นที่ไม่ ใช่ ความเสีย่ งทางการเงิ นที่ถูกโอนจากผู้ถือ
สัญญาไปให้ ผ้ ูรับประกันภัย สัญญาที่ทาํ ให้ ผ้ ูรับประกันภัยมีความเสี่ยงทางการเงินโดยปราศจาก
ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยที่สาํ คัญถือว่าไม่ใช่สญ
ั ญาประกันภัย
นิ ยามของความเสี่ยงทางการเงินในภาคผนวก ก ได้ รวมตัวแปรทางการเงินและตัวแปรที่ไม่ ใ ช่
ตัวแปรทางการเงิน ซึ่งรวมถึงตัวแปรที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับคู่สัญญา เช่ น ดัชนีของความเสียหายจาก
แผ่ น ดิ น ไหวในพื้ นที่ ท่ี ก ํา หนด หรื อ ดั ช นี ข องอุ ณ หภู มิ ใ นบางเมื อ ง แต่ ไ ม่ ร วมตั ว แปรที่ ร ะบุ
เฉพาะเจาะจงกับ คู่ สัญ ญา เช่ น การเกิด หรื อ ไม่ เ กิด ของไฟไหม้ ท่ีท าํ ความเสีย หายหรื อ ทํา ลาย
สินทรัพย์ของคู่สญ
ั ญา นอกจากนี้ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ี
ไม่ ใช่ สินทรัพย์ทางการเงินถือว่ าไม่ ใช่ ความเสี่ยงทางการเงิน หากมูลค่ ายุติธรรมนั้นไม่ ได้ สะท้ อน
เฉพาะการเปลี่ ย นแปลงในราคาตลาดสํา หรั บ สิ น ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วเพี ย งอย่ า งเดี ย ว (ตั ว แปร
ทางการเงิน) แต่ยังสะท้ อนถึงสภาพของสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินที่ถอื ครองโดยคู่สญ
ั ญา
(ตัวแปรที่ไม่ ใช่ ตัวแปรทางการเงิน) ตัวอย่ างเช่ น ถ้ าการคํา้ ประกันมู ลค่ าซากของรถยนต์ทาํ ให้
ผู้คาํ้ ประกันมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพของตัวรถ ความเสี่ยงนั้นถือเป็ นความเสี่ยง
จากการรับประกันภัย ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน
สัญ ญาบางสัญ ญาทํา ให้ ผ้ ู รั บ ประกัน ภั ย มี ค วามเสี่ย งทางการเงิ น นอกเหนื อ จากความเสี่ย งด้ า น
การรับประกันภัยที่สาํ คัญ ตัวอย่างเช่น สัญญาประกันชีวิตที่ให้ การประกันทั้งอัตราผลตอบแทนขั้น
ตํ่าแก่ผ้ ูเอาประกันภัย (ก่อให้ เกิดความเสี่ยงทางการเงิน) และให้ ผลประโยชน์จากการเสียชีวิตที่
บางครั้งสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของผู้เอาประกันภัย (ก่อให้ เกิดความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยใน
รูปแบบของความเสี่ยงจากการเสียชีวิต) สัญญาดังกล่าวนั้นเป็ นสัญญาประกันภัย
สัญญาบางสัญญา เหตุการณ์ท่เี อาประกันภัยที่ทาํ ให้ ผ้ ูรับประกันภัยต้ องจ่ายเงินตามสัญญาเชื่อมโยง
กับดัชนีราคาต่างๆ สัญญาดังกล่าวถือเป็ นสัญญาประกันภัยที่การจ่ายจํานวนเงินที่มีนัยสําคัญขึ้นอยู่
กับ การเกิด เหตุ ก ารณ์ท่ีเ อาประกัน ภั ย ตั ว อย่ า งเช่ น การจ่ า ยผลประโยชน์ ต ามสัญ ญาเงิน รายปี
ตลอดชีพ (life-contingent annuity) ซึ่งเชื่อมโยงกับดัชนีค่าครองชีพ สัญญานี้ทาํ ให้ เกิดการโอน
ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยเพราะการจ่ายขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ท่ไี ม่ แน่ นอนนั่นคือการอยู่รอด
ของผู้เอาประกันภัย การจ่ายโดยเชื่อมโยงกับดัชนีราคาถือเป็ นอนุ พันธ์ทางการเงินแฝงแต่ถือว่ามี
การโอนความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย ดังนั้นอนุ พันธ์ทางการเงินแฝงนี้เป็ นไปตามนิยามของ
สัญญาประกันภัย จึงไม่จาํ เป็ นต้ องถูกแยกและวัดด้ วยมูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้ าที่ 7 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้)
นิยามของสัญญาประกันภัยได้ กล่ าวถึงความเสี่ยงที่ผ้ ูรับประกันภัยรับมาจากผู้เอาประกันภัยกล่ าว
อีกอย่ างหนึ่งก็คือ ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยต้ องเป็ นความเสี่ยงที่มีอยู่ แล้ วก่อนโอนจากผู้
เอาประกันภัยไปให้ ผ้ ูรับประกันภัย ดังนั้นความเสี่ยงใหม่ท่เี กิดขึ้นโดยสัญญาจึงไม่ใช่ความเสี่ยงด้ าน
การรับประกันภัย
นิยามของสัญญาประกันภัยกล่ าวถึงผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย โดยที่คาํ นิยามนี้ไม่ได้
จํา กัด ว่ า ผู้ รั บ ประกัน ภั ย ต้ อ งจ่ า ยเงิ น เป็ นจํา นวนเท่ า กับ ผลกระทบทางการเงิ น จากเหตุ ก ารณ์ ท่ี
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ข14

ข15

ข16

ข17

ก่อให้ เกิดผลในทางลบนั้นเสมอไป ตัวอย่างเช่น นิยามไม่ได้ ตัดเรื่องการให้ ความคุ้มครองประเภท
“ใหม่ แทนเก่า (new-for-old)” ซึ่งเป็ นการจ่ ายทดแทนให้ ผ้ ูเอาประกันภัยเพียงพอที่จะทดแทน
สินทรัพย์เก่าที่เสียหายด้ วยสินทรัพย์ใหม่ ในทํานองเดียวกัน นิยามไม่ได้ จาํ กัดการจ่ายผลประโยชน์
ภายใต้ สญ
ั ญาประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (a term life insurance contract) สําหรับความสูญเสีย
ทางการเงินให้ แก่ผ้ ูท่พี ่ึงพาอาศัยผู้เสียชีวิต หรือกําหนดจํานวนเงินไว้ ล่วงหน้ าสําหรับความสูญเสียที่
เกิดจากการเสียชีวิตหรืออุบัติเหตุ
บางสัญญากําหนดให้ มีการจ่ ายหากเหตุการณ์อันไม่ แน่ นอนที่ระบุไว้ เกิดขึ้น แต่ ไม่ ได้ กาํ หนดไว้
ล่วงหน้ าว่าให้ การมีผลกระทบในทางลบต่อผู้ถือเอาประกันภัยเป็ นเงื่อนไขสําหรับการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทน ดั ง นั้ น สั ญ ญาดั ง กล่ า วถื อ ว่ า ไม่ ใ ช่ สั ญ ญาประกัน ภั ย ถึ ง แม้ ว่ า ผู้ ถื อ จะใช้ สัญ ญาเพื่ อ ลด
ความเสี่ยงที่แฝงอยู่ ตัวอย่างเช่น หากผู้ถือใช้ อนุพันธ์ทางการเงินแฝงเพื่อป้ องกันความเสี่ยงของตัว
แปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงินซึ่งสัมพันธ์กบั กระแสเงินสดจากสินทรัพย์ของกิจการ ตราสารอนุพันธ์
ดังกล่ าวไม่ ถือว่ าเป็ นสัญญาประกันภัยเพราะว่ าการจ่ ายเงินไม่ ได้ ข้ ึนอยู่ กับว่ าผู้ถือสัญญาจะได้ รับ
ผลกระทบในทางลบจากการลดลงในกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ ในทางตรงข้ าม นิยามของสัญญา
ประกั น ภั ย กล่ า วถึ ง เหตุ ก ารณ์ อั น ไม่ แ น่ น อนซึ่ ง กํ า หนดให้ การมี ผ ลกระทบในทางลบต่ อ
ผู้เอาประกันภัยเป็ นเงื่อนไขสําหรับการจ่ายเงิน เงื่อนไขล่ วงหน้ าตามสัญญานี้ไม่ได้ กาํ หนดให้ ผ้ ูรับ
ประกันภัยต้ องตรวจสอบว่าเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นเป็ นสาเหตุท่แี ท้ จริงของผลกระทบในทางลบหรือไม่
แต่อนุญาตให้ ผ้ ูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธการจ่ายเงินได้ หากเห็นว่าเหตุการณ์น้ันไม่ได้ ก่อให้ เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย
ความเสี่ย งจากการขาดอายุ ห รื อ การคงอยู่ (lapse or persistency risk) (กล่ า วคื อ ความเสี่ย งที่
คู่ สัญ ญาอีก ฝ่ ายจะยกเลิ ก สัญ ญาเร็ว กว่ า หรื อ ช้ า กว่ า ที่ผ้ ู รั บ ประกัน ภั ย คาดไว้ ใ นการกํา หนดเบี้ ย
ประกันภัย) ถือว่าไม่ใช่ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยเพราะว่าการจ่ายเงินให้ คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายไม่ได้
ขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่เป็ นผลกระทบในทางลบต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย ในทํานอง
เดี ย วกั น ความเสี่ ย งด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ย (กล่ า วคื อ ความเสี่ ย งที่ต้ น ทุ น การดํา เนิ น งานที่เ กี่ ย วกั บ
การให้ บ ริ ก ารตามสัญ ญาเพิ่ ม ขึ้ น โดยไม่ ค าดหมาย แทนที่จ ะเป็ นต้ น ทุ น ที่เ กี่ย วกับ เหตุ ก ารณ์ ท่ี
เอาประกันภัย) ไม่ ใช่ ความเสี่ยงด้ านการรั บประกันภัยเพราะว่ าการเพิ่มขึ้นโดยไม่ คาดหมายใน
ค่าใช้ จ่ายไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับผลกระทบในทางลบที่มีต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย
ดังนั้น สัญญาที่ทาํ ให้ ผ้ ูรับประกันภัยมีความเสี่ยงจากการขาดอายุ ความเสี่ยงจากการคงอยู่ หรือ
ั ญานั้นจะนําผู้รับประกันภัยไปสู่
ความเสี่ยงด้ านค่าใช้ จ่าย ไม่ถือว่าเป็ นสัญญาประกันภัย เว้ นแต่สญ
ความเสี่ยงด้ านการรั บประกันภัยด้ วย อย่ างไรก็ตาม หากผู้ออกสัญญาลดความเสี่ยงโดยการใช้
สัญญาที่สองเพื่อโอนส่วนของความเสี่ยงดังกล่าวไปให้ คู่สญ
ั ญาอื่น สัญญาที่สองนั้นถือว่าเป็ นสัญญา
ที่ทาํ ให้ คู่สญ
ั ญาอื่นมีความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย
ผู้รับประกันภัยจะสามารถรับโอนความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยที่มีนัยสําคัญจากผู้เอาประกันภัย
ได้ เฉพาะในกรณีท่ผี ้ ูรับประกันภัยเป็ นกิจการแยกจากผู้เอาประกันภัยเท่านั้น อย่างไรก็ตามในกรณีท่ี
ผู้ รั บ ประกั น ภั ย ถู ก จั ด ตั้ ง ในรู ป แบบของกองทุ น รวมเพื่ อรั บ โอนความเสี่ ย ง (mutual) ซึ่ ง
การดําเนินงานของกองทุนจะใช้ วิธีรับโอนความเสี่ยงจากผู้เอาประกันภัยแต่ละคนและนําความเสี่ยง
นั้ น มารวมกั น ถึ ง แม้ ว่ า ผู้ เอาประกั น ภั ย จะยั ง คงแบกรั บ ความเสี่ ย งที่ ร วบรวมไว้ ร่ ว มกั น
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ตามความสามารถของแต่ ละคนในฐานะเจ้ าของกองทุน แต่ กถ็ ือว่ ายังคงมีการรับโอนความเสี่ยง
เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็ นปัจจัยสําคัญของสัญญาประกันภัย
ตัวอย่างของสัญญาประกันภัย
ข18 ต่ อ ไปนี้ เป็ นตั ว อย่ า งของสัญ ญาที่เ ป็ นสัญ ญาประกัน ภั ย หากมี ก ารโอนความเสี่ ย งด้ า นการรั บ
ประกันภัยที่สาํ คัญ
ข18.1 การรับประกันภัยประเภทโจรกรรมหรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
ข18.2 การรับประกันภัยความรับผิดต่อสินค้ า ความรับผิดด้ านวิชาชีพ ความรับผิดทางแพ่ง หรือ
ค่าใช้ จ่ายทางกฎหมาย
ข18.3 สัญญาประกันชีวิต และค่าใช้ จ่ายในการปลงศพ (แม้ ว่าการเสียชีวิตเป็ นเรื่องแน่นอน แต่มี
ความไม่แน่ นอนว่าการเสียชีวิตจะเกิดขึ้นเมื่อไร หรือ สําหรับบางประเภทของการประกัน
ชีวิต การเสียชีวิตจะเกิดภายในระยะเวลาที่ค้ ุมครองโดยการประกันภัยหรือไม่)
ข18.4 สัญญาประเภทเงินรายปี ตลอดชีพ (life-contingent annuities) และบํานาญ (pensions)
(กล่าวคือ สัญญาที่ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนสําหรับเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอน ซึ่งก็
คือการอยู่รอดของผู้รับผลประโยชน์รายงวด และผู้รับบํานาญ) เพื่อช่วยให้ ผ้ ูเอาประกันภัย
สามารถดํารงมาตรฐานการครองชีพตามที่กาํ หนดไว้ โดยไม่เกิดผลกระทบในทางลบต่อ
การดํารงชีวิตของผู้เอาประกันภัย)
ข18.5 การคุ้มครองการทุพพลภาพและค่ารักษาพยาบาล
ข18.6 สัญญาประเภทการประกัน ภัยคํ้าประกัน (surety bonds) การประกัน ภัยความซื่ อสัต ย์
(fidelity bonds) การคํ้าประกันการรั บเหมา (performance bonds) และการคํา้ ประกัน
การประมูล (bid bonds) (กล่าวคือ สัญญาที่ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนหากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย
หนึ่งล้ มเหลวที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญา เช่น ภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้ าง)
ข18.7 การประกันภัยสินเชื่อที่จะจ่ายจํานวนเงินที่ระบุไว้ ให้ แก่ผ้ ูถือสําหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
เพราะลู ก หนี้ ที่ก าํ หนดไว้ ใ นสัญ ญาไม่ ส ามารถที่จ ะจ่ า ยชํา ระหนี้ เมื่ อ ถึง กํา หนดภายใต้
ข้ อกําหนดเดิมหรือที่แก้ ไขใหม่ของตราสารหนี้ สัญญาเหล่านี้มีรูปแบบทางกฎหมายหลาย
แบบ เช่น ในรูปแบบของการคํา้ ประกัน เลตเตอร์ออฟเครดิตบางประเภท สัญญาประเภท
credit derivative default หรื อ สัญ ญาประกัน ภั ย อย่ า งไรก็ต าม แม้ ว่ า สัญ ญาเหล่ า นี้ จะ
ั ญาเหล่านี้กย็ ังเป็ นไปตามนิยามของสัญญา
เป็ นไปตามนิยามของสัญญาประกันภัย แต่สญ
คํา้ ประกันทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ด้ วย และอยู่ ภายในขอบเขตที่ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่า
เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) และไม่ อ ยู่ ใ นขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ (ดู ย่ อ หน้ า ที่ 4.4) อย่ า งไรก็ต าม หากผู้ อ อกสัญ ญา
คํ้า ประกัน ทางการเงิ น ได้ ยื น ยั น โดยชั ด เจนไว้ ต้ั ง แต่ แ รกว่ า สัญ ญาดั ง กล่ า วเป็ นสัญ ญา
ประกันภัยและได้ ใช้ การบัญชี ท่ีถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัย ผู้ ออกอาจเลือกที่จะถือ
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ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทาง
การเงิ น (เมื่ อมี ก ารประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อง การแสดง
รายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้กบั สัญญาคํา้ ประกันทางการเงินดังกล่าวก็ได้
ข18.8 สัญญาการรับประกันสินค้ าที่ออกโดยคู่สัญญารายอื่นสําหรับสินค้ าที่ขายโดยผู้ผลิต ผู้ค้า
หรือผู้ขายปลีก อยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ แต่ไม่รวม
การรับประกันสินค้ าที่ออกโดยผู้ผลิต ผู้ค้า หรือผู้ขายปลีกโดยตรง เพราะการรับประกัน
สินค้ าเหล่ านั้นอยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
เรื่ อง รายได้ (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ ) และ มาตรฐานการบัญ ชี ฉบั บ ที่ 37 (ปรั บ ปรุ ง
2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น (เมื่อมี
การประกาศใช้ )
ข18.9 การรับประกันโฉนด (กล่ าวคือ การจ่ ายชดเชยความเสียหายให้ หากพบข้ อบกพร่ องใน
โฉนดที่ดิ น ซึ่ ง ข้ อ บกพร่ อ งนั้ น ที่ไ ม่ ป รากฏ ขณะที่เ ข้ า ทํา สัญ ญาประกัน ภั ย ) ในกรณี น้ ี
เหตุการณ์ท่เี อาประกันภัยคือการค้ นพบข้ อบกพร่องในโฉนดที่ดิน ไม่ใช่ตัวข้ อบกพร่อง)
ข18.10 สัญญาเพื่อให้ ความช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง (กล่าวคือ การจ่ายชดเชยความเสียหาย
เป็ นเงินสดหรือจัดหาสิ่งของมาทดแทนให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัยสําหรับความเสียหายที่ได้ รับ
ในขณะเดินทาง) ซึ่งในย่อหน้ าที่ ข6 และ ข7 ได้ กล่าวถึงตัวอย่างบางประเภทของสัญญานี้
ข18.11 สัญ ญาประเภทการคํ้า ประกัน มหั น ตภั ย (catastrophe bonds) ที่จ่ า ยส่ ว นที่ล ดลงของ
เงินต้ น ดอกเบี้ย หรือทั้งสองอย่างที่ผ้ ูเอาประกันภัยมีสทิ ธิได้ รับ หากเหตุการณ์ท่รี ะบุไว้ มี
ผลกระทบในทางลบต่อผู้ออกหุ้นกู้ (เว้ นแต่เหตุการณ์ท่รี ะบุไว้ ไม่ได้ ก่อให้ เกิดความเสี่ยง
ด้ านการรั บประกันภัยอย่ างมีนัยสําคัญ เช่ น เหตุการณ์ท่ีก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
อัตราดอกเบี้ย หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)
ข18.12 สัญญา Insurance swaps และสัญญาอื่นๆ ที่กาํ หนดให้ จ่ายเงินตามการเปลี่ยนแปลงใน
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ หรือตัวแปรทางกายภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะเจาะจงกับ
คู่สญ
ั ญา
ข18.13 สัญญาประกันภัยต่อ
ข19 ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างของรายการที่ไม่ใช่สญ
ั ญาประกันภัย
ข19.1 สัญ ญาการลงทุ น ที่มี รู ป แบบทางกฏหมายเป็ นสัญ ญาประกั น ภั ย แต่ ไ ม่ ไ ด้ ท ํา ให้ ผ้ ู รั บ
ประกัน ภัยมี ค วามเสี่ยงด้ านการรั บ ประกันภัยที่สาํ คัญ เช่ น สัญญาประกัน ชี วิต ซึ่ งผู้ รับ
ประกันภัยไม่ได้ มีความเสี่ยงจากการเสียชีวิตสําคัญ (สัญญาดังกล่าวถือเป็ นเครื่องมือทาง
การเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ญาประกันภัย หรือถือเป็ นสัญญาบริการ ดูย่อหน้ าที่ ข20 และ ข21)
ข19.2 สั ญ ญาที่มี รู ป แบบทางกฎหมายเป็ นสั ญ ญาประกั น ภั ย แต่ ไ ด้ ส่ ง ผ่ า นความเสี่ย งด้ า น
การรั บ ประกัน ภั ย ที่ส าํ คั ญ กลั บ ไปให้ ผ้ ู เ อาประกัน ภั ย ผ่ า นทางกลไกที่มี ผ ลบั ง คั บ ทาง
กฏหมายและไม่สามารถยกเลิกได้ ทาํ ให้ สามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนการจ่ายเงินในอนาคต
ของผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็ นผลโดยตรงจากความเสียหายที่เอาประกันภัยไว้ เช่ น สัญญา
ประกันภัยต่อทางการเงินบางสัญญา (some financial reinsurance contract) หรือสัญญา
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ประกัน ภัยกลุ่มบางสัญญา (some group contracts) (สัญญาดังกล่ าวโดยทั่วไปถือเป็ น
เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ญาประกันภัย หรือถือเป็ นสัญญาบริการ ดูย่อหน้ าที่ ข20
และ ข21)
ข19.3 การรั บ ประกัน ภั ย ไว้ เ อง (self-insurance) กล่ า วอีก อย่ า งหนึ่ ง ยั ง คงเก็บ ความเสี่ย งที่
สามารถได้ รับคุ้มครองหากได้ มีการทําสัญญาประกันภัยไว้ (ในกรณีน้ ี ถือว่าไม่เกิดสัญญา
ประกันภัยเพราะไม่มีข้อตกลงกับคู่สญ
ั ญาอื่น)
ข19.4 สัญ ญา (เช่ น สัญ ญาเกี่ย วกับ การพนั น ขั น ต่ อ ) ที่ก าํ หนดให้ จ่ า ยเงิ น หากเหตุ ก ารณ์ใ น
อนาคตอั น ไม่ แ น่ น อนเกิ ด ขึ้ น แต่ ไ ม่ ไ ด้ ระบุ เ ป็ นเงื่ อ นไขล่ ว งหน้ าในสั ญ ญาสํา หรั บ
การจ่ายเงินว่าเหตุการณ์น้ันต้ องกระทบต่อผู้เอาประกันภัยในทางลบ อย่างไรก็ตามสัญญา
ประเภทดังกล่ าวไม่ ได้ หมายรวมถึงสัญญาที่มีการกําหนดการจ่ ายเงินไว้ ล่วงหน้ าสําหรับ
ความเสียหายจากเหตุการณ์ท่รี ะบุไว้ เช่น การเสียชีวิต หรืออุบัติเหตุ (ดูย่อหน้ าที่ ข13)
ข19.5 ตราสารอนุ พัน ธ์ท่ีทาํ ให้ คู่ สัญญาฝ่ ายหนึ่ งมีค วามเสี่ยงทางการเงิน แต่ ไม่ ใช่ ความเสี่ยง
ด้ านการรั บ ประกั น ภั ย เนื่ องจากได้ กํ า หนดให้ คู่ สั ญ ญาต้ องจ่ า ยเงิ น เฉพาะจาก
การเปลี่ ย นแปลงในอัต ราดอกเบี้ ย ราคาเครื่ อ งมือ ทางการเงิน ราคาโภคภั ณฑ์ อัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีของราคาหรืออัตราต่างๆ การจัดอันดับเครดิตหรือ
ดัชนีเครดิต หรือตัวแปรอื่น เช่น ตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงินโดยที่ตัวแปรนั้นไม่ได้
เกี่ยวข้ องเป็ นการเฉพาะกับคู่สญ
ั ญา (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และ
การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
ข19.6 การคํา้ ประกันที่เกี่ยวข้ องกับเครดิต (หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาประเภท credit
derivative default หรื อสัญญาประกันภัยสินเชื่อ) ที่กาํ หนดให้ มีการจ่ ายเงินแม้ ว่าผู้ ถือ
ไม่ ไ ด้ เกิ ด ความเสี ย หายจากการที่ ลู ก หนี้ ไม่ ส ามารถจ่ า ยชํา ระหนี้ ได้ เ มื่ อ ถึ ง กํา หนด
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่ าเครื่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ ))
ข19.7 สัญญาที่กาํ หนดให้ จ่ายเงินตามภูมิอากาศ ภูมิประเทศ หรือตัวแปรทางกายภาพอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้ องเป็ นการเจาะจงกับคู่สัญญา (โดยทั่วไปเรียกว่ าตราสารอนุ พันธ์ท่ีเกี่ยวข้ องกับ
สภาพอากาศ (weather derivatives))
ข19.8 สัญ ญาประเภทการคํ้า ประกั น มหั น ตภั ย (catastrophe bonds) ที่จ่ า ยส่ ว นที่ล ดลงของ
เงินต้ น ดอกเบี้ย หรือทั้งสองอย่างที่ผ้ ูเอาประกันภัยมีสิทธิได้ รับ โดยขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ
ั ญา
ภูมิประเทศ หรือตัวแปรทางกายภาพอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องเป็ นการเฉพาะเจาะจงกับคู่สญ
ข20 หากสัญญาที่อธิบายในย่อหน้ าที่ ข19 ก่อให้ เกิดสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหนี้สนิ ทางการเงิน สัญญา
นั้นอยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีเช่ นนี้แสดงให้ เห็นว่ าคู่สัญญาใช้ วิธีปฏิบัติท่ีเรียกว่ า
การบัญชีเงินฝาก (deposit accounting) ซึ่งเกี่ยวข้ องกับเรื่องต่อไปนี้
ข20.1 คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งรับรู้ค่าตอบแทนที่ได้ รับเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินแทนที่จะรับรู้เป็ นรายได้
ข20.2 คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งรับรู้ค่าตอบแทนที่จ่ายไปเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินแทนที่จะรับรู้เป็ น
ค่าใช้ จ่าย
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ข21 หากสัญญาที่อธิบายในย่ อหน้ าที่ ข19 ไม่ ก่อให้ เกิดสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหนี้สินทางการเงิน
ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง รายได้ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) ภายใต้ มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวกําหนดให้ รายได้ จากรายการที่เกี่ยวข้ องกับ
การให้ บริ การถู กรั บ รู้โดยวิ ธีสัดส่วนของงานที่ทาํ เสร็จของรายการ หากผลของรายการดังกล่ า ว
สามารถประมาณได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ความเสีย่ งด้านการรับประกันภัยทีส่ ําคัญ
ข22 สัญญาใดๆจะถือว่ าเป็ นสัญญาประกันภัยก็ต่อเมื่อเฉพาะกรณีท่ีสัญญานั้นได้ โอนความเสี่ยงด้ าน
การรับประกันภัยที่สาํ คัญ ย่อหน้ าที่ ข8 ถึง ข21 ได้ กล่าวถึงความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย และ
ย่อหน้ าต่อไปนี้จะอธิบายวิธกี ารประเมินว่าความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยสําคัญหรือไม่
ข23 ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยจะสําคัญถ้ าเหตุการณ์ท่รี ับประกันภัยทําให้ ผ้ ูรับประกันภัยต้ องจ่าย
ผลประโยชน์เพิ่มเติมอย่างมีนัยสําคัญภายใต้ สถานการณ์ต่างๆ โดยไม่รวมสถานการณ์ท่ขี าดสาระ
เชิ ง พาณิ ช ย์ (Commercial substance) (กล่ า วคื อ ไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งเห็น ได้ ชั ด ต่ อ มู ล ค่ า ทาง
เศรษฐกิจของรายการ) หากการจ่ายผลประโยชน์เพิ่มอย่างมีนัยสําคัญภายใต้ สถานการณ์ท่มี ีสาระ
เชิ ง พาณิ ช ย์ จ ะถื อ ว่ า เป็ นไปตามเงื่ อ นไขในประโยคแรก ถึ ง แม้ ว่ า โอกาสที่จ ะเกิด เหตุ ก ารณ์ ท่ี
รับประกันภัยเป็ นไปได้ น้อยมาก หรื อมู ลค่ าปั จจุ บันของกระแสเงินสดที่คาดว่ าจะจ่ ายตามภาระ
ผูกพัน (ซึ่งคํานวณจากวิธีการถ่วงนํา้ หนักด้ วยความน่ าจะเป็ น) คิดเป็ นสัดส่วนเพียงเล็กน้ อยของ
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามสัญญาที่เหลืออยู่ท้งั หมด
ข24 ผลประโยชน์เพิ่ มเติมตามที่กล่ าวถึงในย่ อหน้ าที่ ข23 หมายถึงจํานวนเงิน ที่เกินกว่ าจํานวนเงิน
ที่จะจ่ายหากไม่ มีสถานการณ์ท่ีเอาประกันภัยเกิดขึ้น (ไม่รวมสถานการณ์ท่ขี าดสาระเชิงพาณิชย์)
จํา นวนเงิ น เพิ่ ม เติ ม ดั ง กล่ า วรวมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การค่ า สิน ไหมทดแทน และค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการประเมินค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่รวมรายการดังต่อไปนี้
ข24.1 การสูญเสียความสามารถที่จะได้ รับเงินจากผู้เอาประกันภัยสําหรับการบริการในอนาคต
ตั ว อย่ า งเช่ น ในสั ญ ญาประกั น ชี วิ ต ประเภทควบการลงทุ น (investment-linked)
การเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยทําให้ ผ้ ูรับประกันภัยไม่สามารถได้ รับค่าธรรมเนียมสําหรับ
การให้ บริการจัดการลงทุนได้ อีกต่ อไป ซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่ อผู้รับประกันภัย
ดังกล่ าวไม่ ได้ สะท้ อนถึงความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย แต่ เป็ นลั กษณะเช่ นเดียวกับที่
ผู้จัดการกองทุนรวมไม่ ได้ รับโอนความเสี่ยงด้ านการรั บประกันภัยที่เกี่ยวข้ องกับโอกาส
การเสียชีวิตของลูกค้ า ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียค่าบริการจัดการลงทุนในอนาคตจึง
ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งในการประเมิ น นั ย สํา คั ญ ของการโอนความเสี่ ย งด้ านการรั บ ประกั น ภั ย
ตามสัญญา
ข24.2 การยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย มในการยกเลิ ก หรื อ เวนคื น สัญ ญาเนื่ อ งจากผู้ เ อาประกัน ภั ย ได้
เสีย ชี วิ ต เพราะว่ า สัญ ญาประกัน ภั ย ทํา ให้ เ กิด ค่ า ธรรมเนี ย มดั ง กล่ า ว ดั ง นั้ น การยกเว้ น
ค่ า ธรรมเนี ย มเหล่ า นี้ ไม่ ไ ด้ ถื อ เป็ นการชดเชยความเสีย หายแก่ ผ้ ู เ อาประกัน ภั ย สํา หรั บ
ความเสี่ ย งที่ มี อ ยู่ ก่ อ นการเกิ ด สั ญ ญา ดั ง นั้ น ค่ า ธรรมเนี ย มเหล่ า นี้ จึ ง ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
การประเมินความสําคัญของการโอนความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยตามสัญญา
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ข24.3 การจ่ ายเงินที่อยู่ บนเงื่อนไขของเหตุการณ์ท่ไี ม่ได้ ก่อให้ เกิดความเสียหายที่มีนัยสําคัญต่ อ
ผู้เอาประกันภัย ตัวอย่ างเช่ น หากพิจารณาสัญญาที่กาํ หนดให้ ผ้ ูรับประกันภัยจ่ายเงินหนึ่ง
ล้ านบาทหากสินทรัพย์ของผู้เอาประกันภัยที่ได้ รับความเสียหายคิดเป็ นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เพียงหนึ่งบาท ในกรณีของสัญญานี้จะเห็นได้ ว่าผู้ เอาประกันภัยไม่ ได้ โอนความเสี่ยงที่มี
นัยสําคัญในการสูญเสีย (คือเงิน 1 บาท) ให้ กบั ผู้รับประกันภัย ในขณะเดียวกันสัญญานี้ได้
ก่อให้ เกิดความเสี่ยงที่ไม่ ใช่ ความเสี่ยงด้ านการรั บประกันภัยที่ทาํ ให้ ผ้ ูออกสัญญาจําเป็ น
จะต้ องจ่ายเงิน 999,999 บาท หากเหตุการณ์ท่รี ะบุไว้ เกิดขึ้น เนื่องจากผู้รับประกันภัยไม่ได้
รับโอนความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยที่มีนัยสําคัญจากผู้เอาประกันภัย ดังนั้นสัญญานี้จึง
ไม่ใช่สญ
ั ญาประกันภัย
ข24.4 ค่ าสินไหมที่อาจได้ รับคืนจากการเอาประกันภัยต่ อ ผู้รับประกันภัยบันทึกรายการส่ วนนี้
แยกต่างหาก
ข25 ผู้รับประกันภัยต้ องประเมินความสําคัญของความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยเป็ นรายสัญญาแทนที่
จะใช้ ระดับความมีนัยสําคัญต่องบการเงิน ดังนั้นจึงเป็ นไปได้ ท่คี วามเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยจะมี
นั ย สํา คั ญ แม้ ว่ า ความน่ า จะเป็ นที่จ ะเกิด ความเสีย หายที่มี ส าระสํา คั ญ จากสัญ ญาทั้ง หมดจะตํ่า
การประเมินความเสี่ยงเป็ นรายสัญญาจะช่วยให้ การพิจารณาจัดประเภทสัญญาเป็ นสัญญาประกันภัย
ง่ ายขึ้น อย่ างไรก็ตามหากผู้รับประกันภัยเห็นว่ ากลุ่มของสัญญาที่ประกอบด้ วยสัญญาย่ อยๆที่มี
ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กัน ส่ ว นใหญ่ มี ก ารโอนความเสี่ย งด้ า นการรั บ ประกัน ภั ย ผู้ รั บ ประกัน ภั ย ไม่
จําเป็ นต้ องพิจารณาสัญญาที่ไม่ ใช่ อนุ พันธ์ภายในกลุ่มเป็ นรายสัญญา เพื่อที่จะระบุสัญญาจํานวน
เล็กน้ อยที่ไม่ได้ โอนความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยที่มีนัยสําคัญ
ข26 ตามข้ อกําหนดในย่ อหน้ าที่ ข23 ถึง ข25 หากสัญญาทําให้ เกิดการจ่ ายผลประโยชน์การเสียชีวิต
มากกว่ าจํานวนเงินที่ต้องจ่ ายหากมีชีวิตอยู่ สัญญานั้นเป็ นสัญญาประกันภัย เว้ นแต่ ผลประโยชน์
การเสียชี วิ ต ที่เพิ่ ม ขึ้น นั้ น ไม่ มี นั ยสํา คัญ (พิ จารณาความมี นั ยสํา คัญ เป็ นรายสัญ ญาแทนที่จ ะใช้
ความมี นั ยสํา คั ญ ที่ระดับของกลุ่ มสัญ ญาทั้งหมด) ตามที่ไ ด้ กล่ า วไว้ แ ล้ วในย่ อหน้ า ที่ ข24.2 ว่ า
การยกเว้ นค่าธรรมเนียมในการยกเลิกและเวนคืนเนื่องจากการเสียชีวิตไม่ได้ ถูกนํามาพิจารณาใน
การประเมินนัยสําคัญหากการยกเว้ นนั้นไม่ ถือเป็ นการชดเชยความเสียหายให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัย
สําหรับความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนการเกิดสัญญา ในทํานองเดียวกัน สัญญาเงินรายปี (annuity) ที่จ่าย
จํานวนเงินให้ ผ้ ูเอาประกันภัยอย่ างสมํ่าเสมอในช่ วงที่ผ้ ู เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ ถือเป็ นสัญญา
ประกันภัย เว้ นแต่ว่าจํานวนเงินที่ต้องจ่ายให้ ท้งั หมดตามสัญญานั้นไม่มีนัยสําคัญ
ข27 ย่อหน้ าที่ ข23 กล่ าวถึงผลประโยชน์เพิ่มเติม ผลประโยชน์เพิ่มเติมเหล่านี้อาจมีข้อกําหนดให้ จ่าย
ผลประโยชน์เร็วขึ้นหากเหตุการณ์ท่รี ับประกันภัยเกิดเร็วขึ้น และจํานวนเงินที่จ่ายไม่ได้ ถูกปรับปรุง
ด้ วยมูลค่าตามเวลา ตัวอย่างเช่น การประกันชีวิตแบบตลอดชีพที่มีผลประโยชน์เสียชีวิตคงที่ (กล่าว
อีกอย่ างหนึ่งคือ การประกันภัยที่ให้ ผลประโยชน์การเสียชี วิตคงที่ไม่ ว่าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
เมื่อไรก็ตามโดยไม่ มีวันสิ้นสุดความคุ้มครอง) เป็ นที่แน่นอนว่าผู้เอาประกันภัยจะต้ องเสียชีวิตแต่
วั น ที่ข องการเสี ย ชี วิ ต ยั ง ไม่ แ น่ น อน ซึ่ ง ผู้ รั บ ประกัน ภั ย จะได้ รั บ ความเสี ย หายเป็ นรายสั ญ ญา
หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตเร็วขึ้นแม้ ว่าจะไม่มีความเสียหายในระดับของกลุ่มของสัญญาก็ตาม
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ข28 หากสัญ ญาประกัน ภั ยถู กแยกออกเป็ นองค์ ประกอบของการฝากเงินและองค์ประกอบของการ
รับประกันภัย ความสําคัญของการโอนความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยจะถูกประเมินโดยพิจารณา
จากองค์ประกอบของการรับประกันภัย ความสําคัญของความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยที่ถูกโอน
โดยอนุพันธ์ทางการเงินแฝงจะถูกประเมินโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ทางการเงินแฝง
การเปลีย่ นแปลงระดับของความเสีย่ งด้านการรับประกันภัย
ข29 บางสัญญาไม่ได้ โอนความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยไปให้ ผ้ ูรับประกันภัยเมื่อเริ่มต้ นสัญญา แม้ ว่า
จะโอนความเสี่ยงด้ านการรั บประกันภั ยในเวลาต่ อมา ตัวอย่ างเช่ น หากพิ จารณาสัญญาที่จ่า ย
ผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่ระบุไว้ และให้ สิทธิเลือกแก่ผ้ ูเอาประกันภัยที่จะนํากําไรจากการ
ลงทุนเมื่อครบกําหนดเพื่อซื้อสัญญาเงินรายปี ตลอดชีพ (life-contingent annuity) ในอัตราเบี้ย
ประกันภัยรายงวดที่คิดให้ กับผู้เอาประกันภัยรายใหม่คนอื่นๆในปั จจุ บัน จะเห็นว่าสัญญานี้ไม่ได้
โอนความเสี่ยงด้ านการรั บประกันภัยไปให้ ผ้ ูรับประกันภัยจนกว่ าจะมีการใช้ สิทธิดังกล่ าว เพราะ
ผู้รับประกันภัยยังคงมีอสิ ระที่จะคิดเบี้ยประกันภัยสําหรับสัญญาเงินรายปี (annuity) บนพื้นฐานที่
สะท้ อนถึงความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยที่ถูกโอนไปให้ แก่ผ้ ูรับประกันภัยในเวลานั้น อย่ างไร
ก็ตาม หากสัญญาดังกล่ าวกําหนดเบี้ยประกันภัยรายงวดตั้งแต่ ต้น (หรื อกําหนดหลักที่จะใช้ ใน
การคํานวณเบี้ยประกันภัยรายงวด) ถือว่าสัญญานั้นมีการโอนความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยไปให้
ผู้ออกเมื่อเริ่มต้ นสัญญา
ข30 สัญญาที่มีคุณสมบัติเป็ นสัญญาประกันภัยยังคงเป็ นสัญญาประกันภัยจนกว่ าสิทธิและภาระผูกพัน
ทั้งหมดถูกทําให้ ส้ นิ สุดหรือสิ้นผลบังคับ
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