เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๕๙ ง

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

(เล่มที่ ๒)
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๔๙/๒๕๕๙
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๙)
เรื่อง สัญญาประกันภัย
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพบัญชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี
ในการประชุ ม ครั้ง ที่ ๔๔ (๒/๒๕๕๙) เมื่ อ วัน ที่ ๑ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึง ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ ๓๗/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ ๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๘) เรื่อง สัญญาประกันภัย
ข้อ ๓ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๔ (ปรับปรุง ๒๕๕๙) เรื่อง สัญญา
ประกันภัย ตามที่กําหนดท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประสัณห์ เชื้อพานิช
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)
เรือ่ ง
สัญญาประกันภัย
คําแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่ างประเทศ ฉบั บที่ 4 เรื่ อง สัญญาประกันภัย ซึ่งเป็ นฉบับปรั บปรุงของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบั ญชี ระหว่ างประเทศที่ส้ ินสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (IFRS 4: Insurance Contracts
(Bound Volume 2016 Consolidated without early application))
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง จากฉบั บ ปี 2558 โดยปรั บ ปรุ ง
การอ้ างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่น
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง สัญ ญาประกัน ภัย ประกอบด้ วย
ย่อหน้ าที่ 1 ถึง 45 ภาคผนวก ก ถึง ข ทุกย่อหน้ ามีความสําคัญเท่ากัน ย่อหน้ าที่พิมพ์ ด้วยตัวอักษรหนา
ถือเป็ นหลักการที่สาํ คัญ คํานิยามในภาคผนวก ก ที่ปรากฏเป็ นครั้ งแรกในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้จะเป็ นตัวอักษรเอน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องอ่านโดยคํานึงถึงข้ อกําหนดของ
กรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือก
และการใช้ น โยบายการบั ญ ชี ให้ กิ จ การถื อ ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กํา หนดของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมี
การประกาศใช้ )

บทนํา
เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
บทนํา 1

บทนํา 2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บนี้ เป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ แรก
เกี่ยวกับสัญญาประกันภัย แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาํ หรับสัญญาประกันภัยมีความหลากหลาย
และมักแตกต่างจากแนวปฏิบัติในภาคธุรกิจอื่นๆ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มี
วัตถุประสงค์คือ
1.1
เพื่ อ จํา กั ดการแก้ ไขวิ ธีก ารทางบั ญ ชี ส ํา หรั บ สัญ ญาประกัน ภั ย จนกว่ า โครงการ
ระยะที่สองของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยจะแล้ วเสร็จ
1.2
เพื่ อกํา หนดให้ กิจ การใดๆ ที่อ อกสัญ ญาประกันภัย (ผู้ รับ ประกัน ภัย) เปิ ดเผย
ข้ อมูลเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าว
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นฐานสําหรับก้ าวไปสู่โครงการระยะที่สองซึ่งคาดว่า
จะดําเนิ นการให้ เ สร็จ สิ้น เมื่อ ได้ สาํ รวจแนวความคิดที่เกี่ยวข้ องและปั ญหาในทางปฏิบั ติ
ทั้งหมด

สาระสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
บทนํา 3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ ถือ ปฏิบั ติกับสัญ ญาประกัน ภัยทั้งหมด (รวมถึง
สัญญาประกันภั ยต่ อ ) ที่กิจ การเป็ นผู้ ออกและสัญญาประกัน ภัยต่อที่กิจ การถือ ไว้ ยกเว้ น
สัญญาที่ถูกระบุให้ ครอบคลุมโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรื อมาตรฐานการบัญชี
ฉบับอื่นๆ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกบั สินทรัพย์อ่นื ๆ และหนี้สนิ อื่นๆ
ของผู้รับประกันภัย เช่ น สินทรั พย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินซึ่งอยู่ภายในขอบเขต
ของมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรับ รู แ้ ละการวัดมูลค่ าเครื่องมือ ทางการเงิ น
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) นอกจากนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ กล่าวถึง
การบัญชีสาํ หรับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด
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บทนํา 4

บทนํา 5

บทนํา 6

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยกเว้ นเป็ นการชั่วคราว (กล่าวคือในโครงการระยะ
ที่หนึ่ง) ให้ ผ้ ูรับประกันภัยไม่ต้องปฏิบัติตามข้ อกําหนดบางประการของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบั บอื่นๆ รวมทั้งข้ อกําหนดตามกรอบแนวคิ ดสําหรับการรายงานทางการเงิน
(ปรั บปรุง 2558) ในการเลือกใช้ นโยบายการบัญชีสาํ หรั บสัญญาประกันภัย อย่างไรก็ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีข้อกําหนด ดังนี้
4.1
ห้ ามตั้งประมาณการหนี้สินสําหรับค่าสินไหมทดแทนที่ยังไม่เกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน (เช่ น สํารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากมหันตภัย และสํารอง
รักษาระดับค่าสินไหมทดแทน)
4.2
ให้ ทดสอบความเพี ยงพอของหนี้ สิน จากการประกัน ภัยที่รั บ รู้ แ ล้ ว และทดสอบ
การด้ อยค่าของสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ
4.3
ให้ ผ้ ู รับประกันภัยบันทึกหนี้สินจากสัญญาประกันภัยไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ของกิจการจนกว่าภาระหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยนั้นจะหมดลง หรือยกเลิก หรือ
สิ้น ผลบั งคับ และให้ แ สดงหนี้ สิน จากสัญ ญาประกัน ภัยโดยไม่ มีก ารหั ก กลบกับ
สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้ อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้อ นุ ญาตให้ ผ้ ู รั บ ประกัน ภัยเปลี่ ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีสาํ หรั บสัญญาประกันภัย ก็ต่อเมื่อผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นทําให้ งบการเงินของ
กิจการแสดงข้ อมู ลที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินมากขึ้นโดย
ไม่ทาํ ให้ ความน่าเชื่อถือลดลง หรือทําให้ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นโดยไม่ทาํ ให้ ความเกี่ยวข้ อง
กับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้รับประกันภัย
ไม่ ส ามารถเริ่ ม นํา วิ ธี ป ฏิบั ติ ดั งต่ อ ไปนี้ มาใช้ ถึ ง แม้ ว่ า กิจ การอาจยั งใช้ น โยบายการบั ญ ชี
ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องเหล่านี้ต่อไป
5.1
การวัดมูลค่าหนี้สนิ จากการประกันภัยโดยใช้ หลักการไม่คิดลด
5.2
การวั ดมู ลค่ าสิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับค่ าธรรมเนี ยมการจั ดการลงทุ นในอนาคต
ด้ วยมูลค่ าที่สูงกว่ ามูลค่ายุติธรรมของค่าธรรมเนี ยมดังกล่ าว โดยเปรี ยบเทียบกับ
ค่าธรรมเนียมในปัจจุบันซึ่งเรียกเก็บโดยผู้ให้ บริการในตลาดรายอื่นๆ ซึ่งให้ บริการ
ที่คล้ ายคลึงกัน
5.3
การใช้ นโยบายการบัญชีท่แี ตกต่างกันสําหรับหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยของบริษัทย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุ ญาตให้ เริ่ มใช้ นโยบายการบัญชีในการวัดมูลค่า
ของหนี้ สิ น จากสั ญ ญาประกั น ภั ย ที่ ก ํา หนดในแต่ ล ะรอบระยะเวลาบั ญ ชี อ ย่ า งสมํ่า เสมอ
ให้ สะท้ อนอัตราดอกเบี้ยในตลาดปัจจุบัน (และกิจการสามารถเลือกใช้ การประมาณการ และ
ข้ อสมมติอ่นื ๆ ที่เป็ นปัจจุบันด้ วยได้ ) หากไม่มีการอนุ ญาตเช่นนี้ไว้ ผู้รับประกันภัยจะต้ องนํา
เรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีไปถือปฏิบัติสาํ หรับหนี้สินทุกรายการที่คล้ ายคลึงกัน
โดยสมํ่าเสมอ
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บทนํา 7

บทนํา 8
บทนํา 9
บทนํา 10

บทนํา 11
บทนํา 12
บทนํา 13

ผู้ รั บ ประกั น ภั ย ไม่ จํา เป็ นต้ อ งเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ส ํา หรั บ สั ญ ญาประกั น ภั ย
เพื่ อขจัดความระมัดระวังที่มากเกินความจํา เป็ น อย่ างไรก็ตาม หากผู้รับ ประกัน ภัยได้ วั ด
มูลค่าจากสัญญาประกันภัยด้ วยความระมัดระวังที่เพี ยงพอแล้ ว ผู้รับประกันภัยไม่ควรเพิ่ ม
ความระมัดระวังขึ้นไปอีก
มีข้อสมมติท่โี ต้ แย้ งว่างบการเงินของผู้รับประกันภัยจะเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
ของผู้ใช้ งบการเงินและน่าเชื่อถือน้ อยลง หากผู้รับประกันภัยนํานโยบายการบัญชีท่ีสะท้ อน
กําไรขั้นต้ นจากการลงทุนที่จะได้ รับในอนาคตมาใช้ ในการวัดมูลค่าสัญญาประกันภัย
เมื่ อ ผู้ รั บ ประกัน ภั ย เปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ส ํา หรั บ หนี้ สิ น จากสัญ ญาประกั น ภั ย
ผู้รับประกันภัยอาจกําหนดประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่บางส่วนหรือทั้งหมดไปเป็ น
ประเภท “สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรือขาดทุน”
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
10.1 ให้ ความชัดเจนว่าผู้รับประกันภัยไม่จาํ เป็ นต้ องแยกบันทึกบัญชีอนุ พันธ์ทางการเงิน
แฝงด้ วยมูลค่ ายุติธรรม หากอนุ พันธ์ทางการเงินแฝงนั้นเป็ นไปตามคํานิยามของ
สัญญาประกันภัย
10.2 ให้ ผ้ ู รั บ ประกั น ภั ย ต้ อ งแยกองค์ ป ระกอบส่ ว นที่ เ ป็ นการรั บ ฝากเงิ น ในสั ญ ญา
ประกันภัยบางประเภท เพื่อหลีกเลี่ยงการไม่บันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินใน
งบแสดงฐานะการเงินของผู้รับประกันภัย
10.3 ให้ ความชัดเจนของแนวปฏิบัติท่เี รียกว่า “การบัญชีเงา”
10.4 อนุญาตให้ แสดงรายการในงบการเงินเพิ่มเติมสําหรับสัญญาประกันภัยที่ได้ มาจาก
การรวมธุรกิจหรือจากการรับโอนกลุ่มสัญญาประกันภัย
10.5 กล่าวถึงในเบื้องต้ นเกี่ยวกับลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจที่มีอยู่ใน
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 2559)
เรือ่ ง สัญญาประกันภัย
วัตถุประสงค์
1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อกําหนดรายงานทางการเงินสําหรับ
สัญญาประกันภัยที่ออกโดยกิจการใดๆ (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะใช้ คาํ ว่ า
“ผูร้ บั ประกันภัย”) จนกว่าโครงการในระยะที่สองของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับ
สัญญาประกันภัยจะแล้ วเสร็จ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องการ
1.1
จํากัดการแก้ ไขวิธกี ารบัญชีของผู้รับประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัย
1.2
เปิ ดเผยข้ อมูลซึ่งระบุและอธิบายถึงจํานวนเงินที่เกิดจากสัญญาประกันภัยในงบการเงิน
ของผู้รับประกันภัย และช่ วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจถึงจํานวนเงิน จั งหวะเวลา และ
ความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตจากสัญญาประกันภัย

ขอบเขต
2

3

4

กิจการต้ องนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกบั
2.1
สัญ ญาประกัน ภั ย (รวมถึ งสัญ ญาประกัน ภัยต่ อ ) ที่กิจ การเป็ นผู้ อ อก และสัญ ญา
ประกันภัยต่อที่กจิ การถือไว้
2.2
เครื่ องมือทางการเงินที่กิจการออกซึ่งมีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ
(ดูย่อหน้ าที่ 35) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูล
สําหรับเครือ่ งมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องมือทางการเงิน รวมถึงเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะดังกล่าวด้ วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ไม่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง วิ ธี ก ารบั ญ ชี ใ นเรื่ อ งอื่ น ๆ ของผู้ รั บ
ประกั น ภั ย เช่ น การบั ญ ชี ส ํา หรั บ สิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที่ถื อ โดยผู้ รั บ ประกัน ภั ย และหนี้ สิ น
ทางการเงินที่ออกโดยผู้รับประกันภัย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการ
สํา หรับ เครื ่อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่อ มี ก ารประกาศใช้ ) มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง
การรั บ รู ้แ ละการวัด มู ล ค่ า เครื ่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) และมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ )) ยกเว้ นข้ อกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงในย่อหน้ าที่ 45
กิจการต้ องไม่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกบั
4.1
การรับประกันสินค้ าโดยตรง โดยผู้ผลิต ตัวแทนจําหน่ าย หรื อผู้ค้าปลีก (ดูมาตรฐาน
การบั ญชี ฉบั บ ที่ 18 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง รายได้ (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ ) และ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สิน
ทีอ่ าจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ทีอ่ าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
6

4.2

5

สิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ของนายจ้ างภายใต้ โครงการผลประโยชน์ ข องพนั ก งาน
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง
2559) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )) และภาระผูกพัน
เกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ เ มื่ อ เกษี ย ณอายุ ท่ี ร ายงานโดยโครงการผลประโยชน์ เ มื่ อ
เกษียณอายุ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีและ
การรายงานโครงการผลประโยชน์เมือ่ ออกจากงาน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
4.3
สิทธิตามสัญญาหรื อภาระผูกพันตามสัญญาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ ประโยชน์หรือ
สิทธิท่จี ะใช้ ประโยชน์ในอนาคตของรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน (เช่น ค่าธรรมเนียม
ใบอนุ ญาตบางอย่าง ค่าสิทธิ การจ่ายค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น และรายการที่คล้ ายคลึงกัน)
เช่ น เดี ย วกั บ การประกั น มู ล ค่ า คงเหลื อ ของผู้ เ ช่ า ที่ แ ฝงอยู่ ใ นสั ญ ญาเช่ า การเงิ น
(ดู ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อง สัญ ญาเช่ า (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรั บปรุง 2559) เรื่อง รายได้ (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง สินทรัพย์
ไม่มีตวั ตน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
4.4
สัญ ญาคํ้า ประกัน ทางการเงิ น เว้ น แต่ ผ้ ู อ อกได้ แ สดงอย่ า งเปิ ดเผยชั ด เจนมาก่ อ น
ว่าผู้ออกถือว่ าสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาประกันภัย และได้ ใช้ วิธีการบัญชีซ่ึงใช้ ปฏิบัติ
กั บ สั ญ ญาประกั น ภั ย ในกรณี ดั ง กล่ า ว ผู้ อ อกอาจเลื อ กถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการสํา หรั บ เครื่ อ งมือ ทางการเงิน (เมื่อ มี
การประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูล
สําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรื่ อง การรั บ รู้ และการวัดมู ลค่าเครื่ องมือ ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรื อ
เลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับรายการที่เกิดจาก
สัญญาคํา้ ประกันทางการเงิน ผู้ออกอาจเลือกปฏิบัติเป็ นรายสัญญาได้ แต่เมื่อเลือก
วิธกี ารบัญชีใดสําหรับแต่ละสัญญาแล้ ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
4.5
เจ้ า หนี้ หรื อ ลู ก หนี้ สํา หรั บ สิ่งตอบแทนที่อ าจเกิด ขึ้น ในการรวมธุ ร กิจ (ดู มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 3 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง การรวมธุ ร กิ จ (เมื่อ มี
การประกาศใช้ ))
4.6
สัญญาประกันภัยตรงทีก่ ิจการถือไว้ (กล่ าวคือ สัญญาประกันภัยตรงซึ่ งกิจการเป็ น
ผูเ้ อาประกัน ภัย ) อย่ า งไรก็ต าม ผูเ้ อาประกัน ภัยต่ อ ต้ อ งนํา มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกบั สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้
เพื่อความสะดวกในการอ้ างอิง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เรียกกิจการใดๆ ที่ออก
สัญญาประกันภัยว่ า ผู้รับประกันภัย ไม่ว่าผู้ออกสัญญานั้นจะเป็ นผู้รับประกันภัยตามกฎหมาย
หรือตามที่หน่วยงานกํากับดูแลกําหนดไว้ หรือไม่กต็ าม
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สัญ ญาประกัน ภั ย ต่ อ เป็ นสัญ ญาประกัน ภัยชนิ ดหนึ่ ง ดั งนั้ น การอ้ า งอิงถึง สัญ ญาประกัน ภั ย
ทั้งหมดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อด้ วย
อนุ พนั ธ์ทางการเงินแฝง
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มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 39 เรื่ อง การรั บรู้ และการวั ดมู ลค่ าเครื่ องมื อทางการเงิ น (เมื่ อมี
การประกาศใช้ ) กําหนดให้ กิจการแยกอนุ พั นธ์ทางการเงิ นแฝงบางอย่ างออกจากสัญญาหลั ก
โดยวั ดมู ลค่ าอนุ พั นธ์ ทางการเงิ นแฝงนั้ นด้ วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรมและรั บรู้ การเปลี่ ยนแปลงมู ลค่ า
ยุติธรรมในกําไรหรื อขาดทุน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวถือปฏิบัติกับอนุพันธ์
ทางการเงินแฝงในสัญญาประกันภัยด้ วย เว้ นแต่อนุพันธ์ทางการเงินแฝงนั้นเป็ นสัญญาประกันภัย
ผู้ รั บ ประกั น ภั ย ไม่ จํ า เป็ นต้ องแยกและวั ด มู ล ค่ า ด้ วยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมสํ า หรั บ สิ ท ธิ ข อง
ผู้เอาประกันภัยในการเลือกที่จะเวนคืนสัญญาประกันภัยเพื่อจํานวนเงินคงที่ (หรื อขึ้นอยู่กับ
จํานวนเงินคงที่และอัตราดอกเบี้ย) ถึงแม้ ว่าราคาที่ใช้ สิทธิจะแตกต่างจากมูลค่าตามบัญชีของ
หนี้ สินจากสัญญารับประกันภัยหลัก ทั้งนี้เป็ นข้ อยกเว้ นซึ่ งไม่ ต้องปฏิบัติตามที่ได้ กาํ หนดไว้ ใน
มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 39 เรื่ อง การรั บรู้แ ละการวัด มูลค่ าเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อ มี
การประกาศใช้ ) อย่ า งไรก็ต าม ผู้ รั บ ประกัน ภัยต้ อ งถือ ปฏิบั ติต ามข้ อ กํา หนดของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวสําหรับสิทธิเลือกขายหรือสิทธิเลือกเวนคืนเป็ นเงินสดที่แฝง
อยู่ ในสัญ ญาประกัน ภั ยหากมู ลค่ า เวนคืน ผัน แปรตามการเปลี่ ยนแปลงในตั วแปรทางการเงิ น
(เช่ น ราคาหรื อ ดั ชนี ตราสารทุ น หรื อ ราคาหรื อ ดั ชนี โภคภั ณฑ์) หรื อตั วแปรที่ไม่ ใช่ ตั วแปร
ทางการเงินซึ่งไม่เกี่ยวข้ องกับคู่สัญญาประกันภัย นอกจากนี้ ข้ อกําหนดดังกล่าวยังให้ ถือปฏิบัติใน
กรณี ท่ีความสามารถของผู้ เอาประกันภัยที่จะใช้ สิทธิเลือกขายหรื อสิทธิเลื อกเวนคืนเป็ นเงินสด
ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรดังกล่าว (เช่น สิทธิเลือกขายซึ่งจะสามารถใช้ สิทธิได้ หากดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนไปถึงระดับที่ระบุไว้ )
ย่อหน้ าที่ 8 ให้ ถือปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันกับสิทธิเลือกที่จะเวนคืนเครื่ องมือทางการเงินซึ่ งมี
ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ
การแยกองค์ประกอบทีเ่ ป็ นการฝากเงิน
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สัญ ญาประกัน ภั ยบางสัญ ญามี ท้ังองค์ป ระกอบที่เ ป็ นการประกัน ภัยและองค์ ป ระกอบที ่เป็ น
การฝากเงิ น ในบางกรณีผ้ ู รั บ ประกั น ภั ยถู ก กํา หนดหรื อ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ แ ยกองค์ป ระกอบ
เหล่านั้นออกจากกัน
10.1 ต้ องแยกองค์ประกอบ หากเป็ นไปตามเงื่อนไขทั้งสองข้ อต่อไปนี้
10.1.1 ผู้รับประกันภัยสามารถวัดมูลค่าองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน (รวมถึง
สิทธิเลือกเวนคืนแฝงใดๆ) แยกต่างหากได้ (กล่าวคือ สามารถวัดมูลค่าได้
โดยไม่ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบที่เป็ นการประกันภัย)
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10.1.2 นโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยไม่ ได้ กาํ หนดให้ รับรู้ ภาระผูกพั นและ
สิทธิท้งั หมดที่เกิดจากองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน
10.2 อนุ ญาตแต่ไม่ได้ กาํ หนดให้ ต้องแยกองค์ประกอบ หากผู้รับประกันภัยสามารถวัดมูลค่า
องค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงินแยกต่างหากได้ ตามข้ อ 10.1.1 แต่นโยบายการบัญชีของ
ผู้รับประกันภัยกําหนดให้ รับรู้ภาระผูกพันและสิทธิท้งั หมดที่เกิดจากองค์ประกอบที่เป็ น
การฝากเงิน โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ท่ใี ช้ วัดมูลค่าสิทธิและภาระผูกพันเหล่านั้น
10.3 ห้ ามแยกองค์ ประกอบ หากผู้ รั บประกันภัยไม่ สามารถวั ดมู ลค่ าองค์ ประกอบที่เป็ น
การฝากเงินแยกต่างหากได้ ตามข้ อ 10.1.1
ตั วอย่ างกรณี ท่ีนโยบายการบั ญชี ของผู้ รั บประกันภัยไม่ ได้ ก าํ หนดให้ รั บรู้ ภาระผู กพั นทั้งหมด
ที่เกิดจากองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน ตัวอย่างเช่น ผู้เอาประกันภัยต่อรับค่าสินไหมทดแทนจาก
ผูร้ ับประกันภัยต่ อ แต่ สัญญากําหนดให้ ผ้ ู เอาประกันภั ยต่ อต้ องจ่ ายคื นค่ าสินไหมทดแทนนั้ น
ในอนาคต ภาระผูกพันดังกล่าวเกิดจากองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน หากนโยบายการบัญชีของ
ผู้เอาประกันภัยต่ออนุญาตให้ รับรู้ค่าสินไหมทดแทนรั บจากผู้รับประกันต่อเป็ นรายได้ โดยไม่รับรู้
ภาระผู กพั นในการจ่ ายคื นเงิ นจํานวนดั งกล่ าว ผู้ เอาประกันภัยต่ อต้ องแยกองค์ประกอบที่เป็ น
การฝากเงิน
ในการแยกองค์ประกอบของสัญญา ผู้รับประกันภัยต้ อง
12.1 นํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มาถื อ ปฏิ บั ติ กั บ องค์ ป ระกอบที่ เ ป็ น
การประกันภัย
12.2 นํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติกบั องค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน

การรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่า
การยกเว้นการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ เป็ นการชัว่ คราว
13

ย่อหน้ าที่ 10 ถึง 12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง นโยบายการบัญชี
การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กําหนดเกณฑ์
สําหรับกิจการเพื่อใช้ ในการกําหนดนโยบายการบัญชี หากไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กําหนดให้ ถือปฏิบัติเป็ นการเฉพาะกับรายการนั้น อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ยกเว้ นให้ ผ้ ูรับประกันภัยไม่ต้องนําเกณฑ์เหล่านั้นมาถือปฏิบัติกบั นโยบายการบัญชีสาํ หรับ
13.1 สัญญาประกันภัยที่ผ้ ูรับประกันภัยเป็ นผู้ออก (รวมทั้งต้ นทุนในการได้ มาที่เกี่ยวข้ อง
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้ อง เช่น รายการตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 31 และ 32)
และ
13.2 สัญญาประกันภัยต่อที่ผ้ ูรับประกันภัยถือไว้
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อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ ยกเว้ นผู้รับประกันภัยจากบางหลักเกณฑ์
ในย่อหน้ าที่ 10 ถึง 12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง นโยบายการ
บัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) กล่าวคือ
ผู้รับประกันภัย
14.1 ต้ องไม่รับรู้ หนี้สินจากประมาณการหนี้สินใดๆ สําหรั บค่าสินไหมทดแทนในอนาคต
ที่อ าจเกิด ขึ้น หากค่ า สิน ไหมทดแทนภายใต้ สัญ ญาประกัน ภัย เหล่ า นั้ น ไม่ มีอ ยู่ จ ริ ง
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (เช่ น สํารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากมหันตภัย
และสํารองรักษาระดับค่าสินไหมทดแทน)
14.2 ต้ องทําการทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน ตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 15 ถึง 19
14.3 ต้ อ งตั ด รายการหนี้ สิ น จากสั ญ ญาประกั น ภั ย (หรื อ บางส่ ว นของหนี้ สิ น จากสั ญ ญา
ประกันภัย) ออกจากงบแสดงฐานะการเงินต่อเมื่อหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยนั้นหมดไป
กล่าวคือ เมื่อภาระผูกพันตามสัญญานั้นหมดลง หรือถูกยกเลิก หรือสิ้นผลบังคับ
14.4 ต้ องไม่หักกลบ
14.4.1 สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ กับ หนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง
หรือ
14.4.2 รายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายจากสัญญาประกันภัยต่อ กับ ค่าใช้ จ่ายหรื อรายได้ จาก
สัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง
14.5 ต้ องพิจารณาว่าสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อเกิดการด้ อยค่าหรือไม่ (ดูย่อหน้ าที่ 20)
การทดสอบความเพียงพอของหนี้ สิน
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ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผูร้ บั ประกันภัยต้อ งประเมินหนี้ สิ นจากสัญญาประกันภัย
ที่รบั รูไ้ ว้ในงบการเงินว่าเพียงพอหรือไม่ โดยใช้ประมาณการปั จจุบนั ของกระแสเงินสดใน
อนาคตที่เกิดจากสัญญาประกันภัย หากการประเมินนั้นแสดงให้เห็นว่ามูลค่าตามบัญชีของ
หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย (หักด้วยต้นทุนในการได้มารอการตัดบัญชี ที่เกี่ย วข้อง และ
สิ น ทรัพ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น รายการที่ ก ล่ า วไว้ใ นย่ อ หน้า ที่ 31 และ 32)
ไม่เพียงพอเมือ่ เทียบกับการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ให้รบั รูส้ ่วนที่ไม่เพียงพอ
ทั้งหมดในกําไรหรือขาดทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีข้อกําหนดให้ ปฏิบัติเพิ่มเติมอีก หากผู้รับประกันภัย
ได้ ใช้ การทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกําหนดขั้นตํ่าดังต่อไปนี้แล้ ว
16.1 การทดสอบได้ พิจารณาประมาณการปัจจุบันของกระแสเงินสดที่เกิดจากสัญญาทั้งหมด
รวมทั้งกระแสเงินสดที่เกิดจากรายการที่เกี่ยวข้ อง เช่น ต้ นทุนในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทน และกระแสเงินสดที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิเลือกแฝงและการประกันผลประโยชน์
16.2 หากการทดสอบแสดงให้ เห็นว่ าหนี้ สินบันทึกไม่ เพี ยงพอ ส่วนที่ไม่ เพี ยงพอทั้งหมด
ต้ องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
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หากนโยบายการบั ญ ชี ของผู้ รั บ ประกัน ภัยไม่ ได้ กาํ หนดให้ ทาํ การทดสอบความเพี ยงพอของ
หนี้สนิ ตามข้ อกําหนดขั้นตํ่าในย่อหน้ าที่ 16 ผู้รับประกันภัยต้ อง
17.1 พิจารณามูลค่าตามบัญชีของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง1 หักด้ วยมูลค่าตาม
บัญชีของ
17.1.1 ต้ นทุนในการได้ มารอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ องใดๆ และ
17.1.2 สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตนที่เกี่ยวข้ องใดๆ เช่ น สินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่ได้ มาจาก
การรวมธุรกิจหรือ การโอนกลุ่มสัญญาประกันภัย (ดูย่อหน้ าที่ 31 และ 32)
แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง สิ น ทรั พ ย์ จ ากการประกั น ภั ย ต่ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเนื่ อ งจากผู้ รั บ
ประกันภัยได้ แยกบันทึกรายการดังกล่าวต่างหากแล้ ว (ดูย่อหน้ าที่ 20)
17.2 พิ จ ารณาว่ า จํา นวนตามวิ ธี ก ารในข้ อ 17.1 น้ อ ยกว่ า มู ล ค่ า ของหนี้ สิ น จากสั ญ ญา
ประกันภัยที่เกี่ยวข้ องหากพิจารณาภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
(ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สิน ที่อ าจเกิดขึ้น และสิน ทรั พ ย์ ท่ี
อาจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือไม่ หากน้ อยกว่า ผู้รับประกันภัยต้ องรับรู้ส่วน
ต่างทั้งหมดในกําไรหรือขาดทุน และปรับลดมูลค่าต้ นทุนในการได้ มารอการตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้ องหรื อสินทรั พย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้ อง หรื อปรั บเพิ่มมูลค่าหนี้สินจากสัญญา
ประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง
หากการทดสอบความเพี ยงพอของหนี้สินของผู้ รั บประกันภัยเป็ นไปตามข้ อกํา หนดขั้ นตํ่าใน
ย่ อ หน้ า ที่ 16 ให้ ทาํ การทดสอบความเพี ยงพอของหนี้ สิน โดยพิ จ ารณาหนี้ สิน ของทุ ก สัญ ญา
ประกันภั ยรวมกัน หากการทดสอบความเพี ยงพอของหนี้ สิน ไม่ เป็ นไปตามข้ อกําหนดขั้น ตํ่า
ให้ เปรี ยบเทียบกับหนี้สินซึ่งคํานวณตามวิธีการที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 17 แบ่งตามกลุ่มสัญญา
โดยกําหนดให้ สัญญาที่มีความเสี่ยงโดยทั่วไปคล้ ายคลึงกันและสามารถบริหารจัดการร่ วมกันได้
ให้ อยู่ในกลุ่มสัญญาเดียวกัน
มูลค่าที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 17.2 (กล่าวคือ มูลค่าของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งใช้ ตามเกณฑ์ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน
หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )) ต้ องสะท้ อนกําไรขั้นต้ น
จากการลงทุ น ที่จ ะได้ รั บ ในอนาคต (ดู ย่อ หน้ า ที่ 27 ถึ ง 29) เฉพาะกรณีท่ีมูลค่ า ของหนี้ สิน
ตามสัญญาประกันภัยที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 17.1 ได้ สะท้ อนถึงกําไรขั้นต้ นเหล่านั้นด้ วย

หนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้ องคือ หนี้สนิ จากสัญญาประกันภัย (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 ประกัน ภั ย ไม่ ไ ด้ ก ํา หนดให้ ใช้
การทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิ ที่เป็ นไปตามข้ อกําหนดขั้นตํ่าในย่อหน้ าที่ 16

11

การด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
20

หากสินทรั พย์จากการประกันภัยต่อของผู้เอาประกันภัยต่อเกิดการด้ อยค่า ผู้เอาประกันภัยต่อ
ต้ องปรั บลดมูลค่าตามบัญชีลงตามจํานวนที่เกิดการด้ อยค่า และรั บรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าใน
กําไรหรือขาดทุน สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อเกิดการด้ อยค่าเมื่อ
20.1 มี หลั ก ฐานปรากฏอย่ า งชั ด เจนอัน เป็ นผลจากเหตุก ารณ์ท่ีเกิด ขึ้น ภายหลั งการรั บ รู้
สินทรั พย์จากการประกันภัยต่อเมื่อเริ่มแรก ทําให้ ผ้ ูเอาประกันภัยต่ออาจจะไม่ได้ รับ
จํานวนเงินทั้งหมดตามเงื่อนไขของสัญญา และ
20.2 ผลกระทบต่ อ จํ า นวนเงิ น จากเหตุ ก ารณ์ ท่ี ผ้ ู เ อาประกั น ภั ย ต่ อ จะได้ รั บ จากผู้ รั บ
ประกันภัยต่อ สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี

21
22

23

ข้ อความตามย่อหน้ าที่ 22 ถึง 30 ให้ นาํ มาถือปฏิบัติสาํ หรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ของผู้รับประกันภัย
ผู ร้ บั ประกัน ภัย อาจเปลี่ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี สํ า หรับสัญ ญาประกัน ภัย ได้ก็ ต่อ เมื่อ
การเปลี่ย นแปลงนั้น ทํ า ให้ง บการเงิ น เกี่ย วข้อ งกับ การตัด สิ น ใจเชิ ง เศรษฐกิ จ ของผู ใ้ ช้
งบการเงินมากขึ้ นและไม่ทําให้ความน่าเชื่อถือลดลง หรือทําให้ความน่าเชื่อถือมากขึ้ นและ
ไม่ ทําให้ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิ งเศรษฐกิจลดลง ผูร้ บั ประกันภัยต้องพิจารณา
ความเกีย่ วข้องต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด (เมือ่ มีการประกาศใช้)
เพื่อสนับสนุ นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสาํ หรั บสัญญาประกันภัย ผู้รับประกันภัยต้ อง
แสดงให้ เ ห็นว่ า การเปลี่ ยนแปลงนั้ น ทําให้ งบการเงินเป็ นไปตามเกณฑ์ในมาตรฐานการบัญ ชี
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มากขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงไม่จาํ เป็ นต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์
เหล่านั้นทั้งหมด โดยเฉพาะประเด็นดังต่อไปนี้
23.1 อัตราดอกเบี้ยในตลาดปัจจุบัน (ย่อหน้ าที่ 24)
23.2 การถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ใี ช้ อยู่ต่อไป (ย่อหน้ าที่ 25)
23.3 ความระมัดระวัง (ย่อหน้ าที่ 26)
23.4 กําไรขั้นต้ นจากการลงทุนที่จะได้ รับในอนาคต (ย่อหน้ าที่ 27 ถึง 29) และ
23.5 การบัญชีเงา (ย่อหน้ าที่ 30)
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อัตราดอกเบี้ ยในตลาดปั จจุบนั
24

ผู้รับประกันภัยได้ รับอนุ ญาตแต่ ไม่ได้ ถูกกําหนดให้ ต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเพื่ อที่จะ
วัดมู ลค่ าหนี้ สินจากสัญญาประกันภั ย 2 ให้ สะท้ อนถึงอัตราดอกเบี้ ยในตลาดปั จจุ บั น และรั บรู้
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิ เหล่านั้นในกําไรหรือขาดทุน ในขณะเดียวกัน ผู้รับประกันภัยอาจเริ่มนํา
นโยบายการบัญชีท่ีกาํ หนดให้ ใช้ การประมาณการโดยใช้ ข้อมูลและข้ อสมมติอ่ืนๆ ที่เป็ นปั จจุ บัน
เพื่อวัดมูลค่าหนี้สนิ ในย่อหน้ านี้อนุญาตให้ ผ้ ูรับประกันภัยสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบั ญชี สาํ หรั บหนี้ สินจากสัญญาประกันภัยได้ โดยไม่ ต้องใช้ นโยบายการบั ญชี ดังกล่ าวโดย
สมํ่าเสมอกับหนี้สนิ อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกัน ซึ่งเป็ นการยกเว้ นไม่ต้องปฏิบัติตามข้ อกําหนด
ไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุง 2559) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบั ญชี และข้ อผิดพลาด (เมื่อมี การประกาศใช้ ) หากผู้ รับประกันภัยเลื อกที่จะ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามย่อหน้ านี้ ผู้รับประกันภัยต้ องใช้ อตั ราดอกเบี้ยในตลาดปัจจุบัน
(รวมทั้งใช้ การประมาณการ และข้ อสมมติอ่ืนๆ ที่เป็ นปั จจุ บัน (ถ้ ามี)) อย่ างสมํ่าเสมอต่ อไป
ในทุกงวดบัญชีในการวัดมูลค่าหนี้สนิ เหล่านั้นทั้งหมดจนกว่าภาระหนี้สนิ นั้นจะหมดไป
การถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทีใ่ ช้อยู่ต่อไป

25

ผู้รับประกันภัยอาจยังคงใช้ แนวปฏิบัติเหล่านี้ต่อไปได้ แต่การเริ่มนําแนวปฏิบัติเหล่านี้เข้ ามาใช้
นั้นถือว่าไม่ปฏิบัติตามข้ อกําหนดของย่อหน้ าที่ 22
25.1 การวัดมูลค่าหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยโดยใช้ หลักการไม่คิดลด
25.2 การวัดมูลค่าสิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนในอนาคตด้ 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
ค่าธรรมเนี ยมในปั จจุ บันซึ่งเรียกเก็บโดยผู้ให้ บริการในตลาดรายอื่นๆ ซึ่ งให้ บริ การ
ที่คล้ ายคลึงกัน ซึ่งเป็ นไปได้ ว่ามูลค่ายุติธรรมเมื่อเริ่มแรกของสิทธิตามสัญญาเหล่านั้น
จะเท่ า กั บ ต้ น ทุ น ในการเริ่ มต้ น ที่จ่ า ยไป เว้ น แต่ ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การลงทุ น ใน
อนาคตและต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องนั้นจะแตกต่างไปจากค่าธรรมเนียมและต้ นทุนของตลาด
ที่เปรียบเทียบกันได้ เป็ นอย่างมาก
25.3 การใช้ นโยบายการบัญชีท่แี ตกต่างกันสําหรับสัญญาประกันภัย (รวมทั้งต้ นทุนในการได้ มา
รอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)) ของบริษัทย่อย
ยกเว้ นตามที่อนุญาตโดยย่อหน้ าที่ 24 หากนโยบายการบัญชีเหล่านั้นมีความแตกต่างกัน
ผู้ รั บ ประกั น ภั ย อาจเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ไ ด้ หากการเปลี่ ย นแปลงนั้ น
ไม่ ทาํ ให้ นโยบายการบั ญชี มีความหลากหลายมากกว่ าเดิ ม และการเปลี่ ยนแปลงนั้ น
เป็ นไปตามข้ อกําหนดอื่นๆ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ด้วย

2

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

ผู้รับประกันภัยไม่จาํ เป็ นต้ องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสาํ หรั บสัญญาประกันภัยเพื่ อขจัด
ความระมัดระวังที่มากเกินความจําเป็ น อย่างไรก็ตามหากผู้รับประกันภัยได้ วัดมูลค่าหนี้สินจาก
สั ญ ญาประกั น ภั ย ด้ วยความระมั ด ระวั ง ที่ เ พี ย งพออยู่ แ ล้ ว ผู้ รั บ ประกั น ภั ย ไม่ ค วรเพิ่ ม
ความระมัดระวังขึ้นไปอีก
กําไรขั้นต้นจากการลงทุนทีจ่ ะได้รบั ในอนาคต

27

28

ผู้รับประกันภัยไม่จาํ เป็ นต้ องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสาํ หรับสัญญาประกันภัยเพื่อขจัดกําไร
ขั้นต้ นจากการลงทุนที่จะได้ รับในอนาคต อย่างไรก็ตามมีข้อสมมุติท่โี ต้ แย้ งว่างบการเงินของผู้รับ
ประกันภัยอาจเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินและน่าเชื่อถือน้ อยลง
หากผู้รับประกันภัยนํานโยบายการบัญชีท่ีสะท้ อนกําไรขั้นต้ นจากการลงทุนที่จะได้ รับในอนาคต
เข้ ามาใช้ ในการวัดมูลค่าสัญญาประกันภัย เว้ นแต่กาํ ไรขั้นต้ นเหล่านั้นกระทบต่อการชําระหนี้สิน
ตามสัญญาประกันภัย ตัวอย่างของนโยบายการบัญชีท่สี ะท้ อนถึงกําไรขั้นต้ นเหล่านั้น ได้ แก่
27.1 ใช้ อตั ราคิดลดที่สะท้ อนถึงประมาณการผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของผู้รับประกันภัย หรือ
27.2 ประมาณการจํานวนผลตอบแทนจากสินทรัพย์โดยใช้ อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ
และคิดลดจํานวนผลตอบแทนนั้นด้ วยอัตราคิดลดอีกอัตราหนึ่ง และนําผลที่ได้ ไปรวม
ในการวัดมูลค่าของหนี้สนิ
ผู้ รั บ ประกั น ภั ยอาจหั ก ล้ า งข้ อ สมมติ โต้ แ ย้ งในย่ อ หน้ า ที่ 27 ได้ ถ้ า องค์ ป ระกอบอื่ น ๆ ของ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีทาํ ให้ งบการเงินเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงิ นและมี ความน่ าเชื่ อ ถื อมากขึ้ น พอเพี ยงที่จะทํา ให้ มี ความสํา คั ญกว่ า การลดลงของ
ความเกี่ ยวข้ องกั บ การตั ด สิ น ใจและความน่ า เชื่ อ ถื อ หากผู้ รั บประกัน ภั ยรวมกํา ไรขั้ นต้ นจาก
การลงทุ น ที่จ ะได้ รั บ ในอนาคตเข้ าไปในการวั ดมู ลค่ า หนี้ สิน ตั วอย่ า งเช่ น สมมติ ว่ า นโยบาย
การบั ญ ชี ส ํ า หรั บ สั ญ ญาประกั น ภั ย ที่ ใ ช้ อยู่ ใ นปั จ จุ บั น ของผู้ รั บ ประกั น ภั ย บั น ทึ ก หนี้ สิ น
ณ วันเริ่มต้ นสัญญาด้ วยข้ อสมมติท่ีสะท้ อนความระมัดระวังมากเกินความจําเป็ น และใช้ อัตราคิด
ลดที่กาํ หนดโดยหน่ วยงานกํากับดูแลโดยไม่อ้างอิงโดยตรงกับสภาวะตลาด และไม่ได้ พิจารณาถึง
ผลกระทบจากสิทธิเลื อกแฝงและการประกันผลประโยชน์ ผู้ รับประกันภั ยอาจทําให้ งบการเงิน
เกี่ยวข้ องต่อการตัดสินใจมากขึ้นโดยไม่ทาํ ให้ ความน่าเชื่อถือลดลง โดยเปลี่ยนไปใช้ หลักการบัญชี
ที่มุ่งเน้ นการให้ ข้อมูลในภาพรวมเพื่อการตัดสินใจลงทุนซึ่งใช้ กนั อย่างกว้ างขวางและเกี่ยวข้ องกับ
28.1 ประมาณการและสมมติฐานที่เป็ นปัจจุบัน
28.2 การปรั บปรุงอย่ างสมเหตุสมผล (แต่ไม่ได้ ระมัดระวังมากเกินความจําเป็ น) เพื่ อให้
สะท้ อนถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
28.3 การวั ดมู ลค่ าซึ่ งสะท้ อนทั้งมูลค่าที่แท้ จริ งและมูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือกแฝงและ
การประกันผลประโยชน์ และ
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อั ต ราคิ ด ลดในตลาดปั จ จุ บั น แม้ ว่ า อั ต ราคิ ด ลดนั้ น จะสะท้ อ นถึ ง ผลตอบแทน
โดยประมาณจากสินทรัพย์ของผู้รับประกันภัย
ในวิ ธีก ารวั ด มู ล ค่ า บางวิ ธีจ ะใช้ อัตราคิด ลดในการพิ จ ารณามู ลค่ า ปั จ จุ บั น ของกํา ไรขั้ น ต้ น ใน
อนาคต จากนั้นกําไรขั้นต้ นดังกล่าวจะถูกปั นส่วนไปยังงวดเวลาต่างๆ โดยการใช้ สูตรคํานวณ
ซึ่งวิ ธีการดังกล่าวทําให้ อัตราคิดลดมีผลกระทบโดยอ้ อมต่อการวัดมูลค่าของหนี้สิน กล่ าวคือ
การใช้ อั ต ราคิ ด ลดที่ไ ม่ เ หมาะสมจะมี ผ ลกระทบเพี ย งเล็ก น้ อ ยหรื อ ไม่ มี ผ ลกระทบเลยต่ อ
การวัดมูลค่าของหนี้สินเมื่อเริ่ มแรก อย่างไรก็ตามยังมีวิธีการวัดมูลค่าอื่นที่อัตราคิดลดจะเป็ น
ตัวกําหนดมูลค่าของหนี้ สินโดยตรง ในกรณีหลังนั้นการใช้ อัตราคิดลดซึ่ งคิดจากผลตอบแทน
ของสิ น ทรั พ ย์ จ ะเกิ ด ผลกระทบอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ มากกว่ า จึ ง ไม่ น่ า เป็ นไปได้ อย่ า งยิ่ ง
ที่ผ้ ูรับประกันภัยจะสามารถหักล้ างข้ อสมมติโต้ แย้ งในย่อหน้ าที่ 27 ลงได้
การบัญชีเงา
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ในแบบจํา ลองทางบั ญ ชี บ างแบบ ผลกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ที่เ กิ ด ขึ้ นจริ ง จากสิน ทรั พ ย์ ข องผู้ รั บ
ประกัน ภั ยจะมีผลกระทบโดยตรงต่ อการวั ด มูลค่ าบางส่ว นหรื อทั้งหมดของ (1) หนี้ สิน จาก
สัญญาประกันภัย (2) ต้ นทุ นในการได้ มารอการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวข้ อง และ (3) สินทรั พย์ไม่ มี
ตัวตนที่เกี่ยวข้ อง เช่น รายการที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 31 และ 32 ผู้รับประกันภัยได้ รับอนุ ญาต
แต่ไม่ได้ ถูกกําหนดให้ เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเพื่อให้ ผลกําไรหรือขาดทุนที่รับรู้แล้ วแต่ยัง
ไม่เกิดขึ้นจริ งจากสินทรั พย์ มีผลกระทบต่อการวัดมูลค่ารายการดังกล่ าวไปในทางเดียวกันกับ
ผลกระทบจากผลกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง กล่าวคือการปรับปรุงที่เกี่ยวข้ องกับหนี้สินจาก
สั ญ ญาประกั น ภั ย (หรื อ ต้ นทุ น ในการได้ มารอการตั ด บั ญ ชี หรื อ สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน)
ต้ องถู กรั บรู้ในกําไรขาดทุ นเบ็ด เสร็จอื่น เฉพาะกรณีท่ีผลกําไรหรื อขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริ ง
ดังกล่าวถูกรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น วิธปี ฏิบัติน้ ีเรียกว่า “การบัญชีเงา”
สัญญาประกันภัยทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจหรือการโอนกลุ่มสัญญาประกันภัย
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เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ณ วันที่ซ้ ือ ผู้รับประกันภัยต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินจากสัญญา
ประกันภัยและสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยที่ได้ รับโอนมาด้ วยมูลค่ายุติธรรม อย่างไรก็ตาม
ผู้รับประกันภัยได้ รับอนุ ญาตแต่ไม่ได้ ถูกกําหนดให้ แสดงข้ อมูลเพิ่มเติมโดยแยกมูลค่ายุติธรรม
ของสัญญาประกันภัยที่ได้ มาออกเป็ นสององค์ประกอบดังนี้
31.1 หนี้สนิ ที่วัดมูลค่าตามนโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยที่ออก และ
31.2 สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน ซึ่ ง เป็ นผลต่ า งระหว่ า ง (1) มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ ท ธิ แ ละ
ภาระผู ก พั น จากการประกัน ภัย ที่รั บ โอนมา และ (2) มู ลค่ า ที่อ ธิบ ายในข้ อ 31.1
โดยการวัดมูลค่าภายหลัง การรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนี้ต้องสอดคล้ องกับการวัดมูลค่า
ของหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง
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ผู้รั บ ประกัน ภัยที่เ ป็ นผู้ ซ้ ื อกลุ่มสัญ ญาประกัน ภั ยอาจแสดงข้ อ มู ลเพิ่ มเติมตามที่อ ธิบ ายไว้ ใน
ย่อหน้ าที่ 31
สินทรั พย์ไม่ มีตัวตนตามที่อธิบายไว้ ในย่ อหน้ าที่ 31 และ 32 ไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรั บปรุง 2559) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ (เมื่อมีการประกาศใช้ )
และมาตรฐานการบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 38 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีท้งั สองฉบับดังกล่ าวถือปฏิบัติกับสินทรั พย์
ไม่มีตัวตนอื่นๆ ได้ แก่ รายชื่อของลูกค้ าและความสัมพันธ์กับลูกค้ าซึ่งสะท้ อนถึงความคาดหวังที่
จะได้ มาซึ่งสัญญาประกันภัยในอนาคต ซึ่งสัญญาเหล่ านี้ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของสิทธิและภาระ
ผูกพันจากการประกันภัยซึ่งมีอยู่ ณ วันที่เกิดการรวมธุรกิจหรือการโอนกลุ่มสัญญาประกันภัย
ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินจิ
ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินจิ ในสัญญาประกันภัย
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สัญญาประกันภัยบางสัญญาประกอบด้ วยส่วนที่เป็ นการร่ วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ และ
ส่วนการประกันผลประโยชน์ ทั้งนี้ผ้ ูออกสัญญาดังกล่าว
34.1 อาจจะแต่ ไม่ จําเป็ นต้ องรั บรู้ส่วนการประกันผลประโยชน์แยกต่างหากจากส่วนของ
การร่ วมรั บผลประโยชน์ตามดุลยพิ นิจ หากผู้ออกสัญญาไม่รับรู้รายการดังกล่ าวแยก
จากกัน ให้ จัดประเภทสัญญาทั้งฉบับเป็ นหนี้สนิ หากผู้ออกสัญญาแยกรายการดังกล่าว
ออกจากกัน ให้ จัดประเภทส่วนการประกันผลประโยชน์เป็ นหนี้สนิ
34.2 ถ้ า แยกส่ ว นของการร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ ต ามดุ ล ยพิ นิ จ ออกจากส่ ว นการประกั น
ผลประโยชน์ ผู้ อ อกสัญ ญาต้ อ งจั ด ประเภทส่ว นของการร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ ต าม
ดุ ล ยพิ นิ จ เป็ นหนี้ สิ น หรื อ แสดงเป็ นรายการแยกออกมาภายใต้ ส่ ว นของเจ้ า ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ ระบุวิธีการในการพิจารณาว่ าควรแสดง
ส่ว นของการร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ ต ามดุ ลยพิ นิจ นั้ นเป็ นหนี้ สิน หรื อ ส่ วนของเจ้ า ของ
อย่างไร ผู้ออกสัญญาอาจแยกองค์ประกอบของส่วนของการร่ วมรับผลประโยชน์ตาม
ดุ ลยพิ นิจแบ่ งเป็ นส่วนที่เป็ นหนี้สินและส่วนที่เป็ นส่วนของเจ้ าของก็ได้ และต้ องใช้
นโยบายการบัญชีในการแยกองค์ประกอบดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ ผู้ออกสัญญาต้ อง
ไม่จัดประเภทส่วนของการร่วมรับประโยชน์เป็ นรายการที่ไม่ใช่ท้งั หนี้สนิ และส่วนของเจ้ าของ
34.3 อาจรับรู้เบี้ยประกันภัยรับทั้งหมดเป็ นรายได้ โดยไม่แยกองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ
โดยที่การเปลี่ ยนแปลงในส่ วนการประกั นผลประโยชน์ และในส่ วนของการร่ วมรั บ
ผลประโยชน์ตามดุลยพินิจซึ่งถูกจัดประเภทเป็ นหนี้สินต้ องรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน หาก
ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของลักษณะการร่ วมรั บผลประโยชน์ตามดุลยพิ นิจถูกจัดประเภทไว้
ในส่วนของเจ้ าของ ผู้ออกสัญญาต้ องปั นส่วนกําไรหรื อขาดทุนให้ กับส่วนของการร่ วมรับ
ผลประโยชน์ ตามดุ ลยพิ นิ จดังกล่ าว (เช่ นเดี ยวกับการปั นส่ วนกําไรหรื อขาดทุ นให้ กับ
ส่วนของผู้ ถื อหุ้ นส่ วนน้ อย) ผู้ ออกสัญญาต้ องรั บรู้ ส่วนของกําไรหรื อขาดทุ นที่ปั นส่ วน
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34.4
34.5

ให้ กับองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของของการร่ วมรั บผลประโยชน์ตามดุลยพิ นิจเป็ น
การจัดสรรกําไรหรือขาดทุน ไม่ใช่เป็ นค่าใช้ จ่ายหรือรายได้ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2559) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
หากสัญญานั้ นมี อนุ พั นธ์ทางการเงินแฝงที่อยู่ ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบั ญชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ให้ นาํ มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบัติกบั อนุพันธ์ทางการเงินแฝงนั้น
สํา หรั บ กรณี อ่ ืน ๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ธิ บ ายไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 14 ถึ ง 20 และ 34.1 ถึ ง 34.4
ผู้ออกสัญญาต้ องใช้ นโยบายการบัญชี ท่ีใช้ อยู่ ในปั จจุ บันต่อไปสําหรั บสัญญาดังกล่าว
เว้ นแต่ผ้ ูออกสัญญาเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเหล่านั้นตามย่อหน้ าที่ 21 ถึง 30

ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินจิ ในเครือ่ งมือทางการเงิน
35

ข้ อ กํา หนดในย่ อ หน้ า ที่ 34 ให้ ถื อ ปฏิบั ติ กับ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะการร่ ว มรั บ
ผลประโยชน์ตามดุลยพินิจด้ วย นอกจากนี้
35.1 หากผู้ออกสัญญาจั ดประเภทลั กษณะการร่ วมรั บผลประโยชน์ตามดุ ลยพิ นิจทั้งหมด
เป็ นหนี้สนิ ผู้ออกสัญญาต้ องนําวิธกี ารทดสอบความเพียงพอของหนี้สินในย่อหน้ าที่ 15
ถึง 19 มาถือปฏิบัติกับสัญญาทั้งฉบับ (กล่าวคือ ทั้งส่วนการประกันผลประโยชน์และ
ลักษณะการร่ วมรั บผลประโยชน์ตามดุลยพิ นิจ) ผู้ออกสัญญาไม่จาํ เป็ นต้ องใช้ วิธีการ
วัดมูลค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติกบั ส่วนการประกันผลประโยชน์
35.2 หากผู้ออกสัญญาจัดประเภทส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์
ตามดุลยพิ นิจเป็ นองค์ประกอบแยกต่างหากในส่วนของเจ้ าของ หนี้สินที่รับรู้สาํ หรับ
สัญญาทั้งฉบับต้ องไม่น้อยกว่ ามูลค่าหนี้สินจากส่วนการประกันผลประโยชน์หากได้ มี
การวัดค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่งประกอบด้ วยมูลค่าที่แท้ จริงของสิทธิเลือกที่จะ
เวนคืนสัญญา แต่ ไม่ จําเป็ นต้ อ งรวมมูลค่ าตามเวลาหากย่ อหน้ าที่ 9 ยกเว้ นการวั ด
ค่ า สิทธิเ ลื อ กนั้ น ด้ ว ยมู ลค่ า ยุ ติ ธรรม ผู้ อ อกสัญ ญาไม่ จํา เป็ นต้ อ งเปิ ดเผยมู ลค่ า จาก
การนํามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบัติกับส่วนการประกันประโยชน์ และ
ไม่จาํ เป็ นต้ องนําเสนอมูลค่านั้นเป็ นรายการแยกต่างหาก นอกจากนี้ในกรณีท่ีเห็นได้
อย่ า งชั ด เจนว่ า หนี้ สิ น สํา หรั บ สั ญ ญาทั้ ง ฉบั บ สู ง กว่ า ผู้ อ อกสั ญ ญาไม่ จํ า เป็ นต้ อ ง
คํานวณหามูลค่าของส่วนการประกันผลประโยชน์อกี
35.3 ถึงแม้ ว่าสัญญาเหล่านี้เป็ นเครื่องมือทางการเงิน ผู้ออกสัญญาอาจรั บรู้เบี้ยประกันภัย
สําหรั บสัญญาดังกล่ าวเป็ นรายได้ และรั บรู้การเพิ่มขึ้นในมูลค่าตามบัญชีของหนี้สิน
เป็ นค่าใช้ จ่ายต่อไปได้

17

35.4

ถึงแม้ ว่าสัญญาเหล่านี้เป็ นเครื่องมือทางการเงิน ผู้ออกสัญญาที่นาํ ย่อหน้ าที่ 20.2 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื่ องมือ
ทางการเงิ น (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ ) มาถือ ปฏิบั ติกับ สัญ ญาที่มีลัก ษณะการร่ วมรั บ
ผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ ต้ องเปิ ดเผยดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน
แต่ไม่จาํ เป็ นต้ องคํานวณดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวโดยใช้ วิธดี อกเบี้ยที่แท้จริง

การเปิ ดเผยข้อมูล
การอธิบายจํ านวนเงินทีร่ บั รูใ้ นงบการเงิน
36
37

ผูร้ บั ประกันภัยต้องเปิ ดเผยข้อมูลเพือ่ ระบุและอธิบายถึงจํ านวนเงินในงบการเงินที่เกิดจาก
สัญญาประกันภัย
เพื่อให้ เป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 36 ผู้รับประกันภัยต้ องเปิ ดเผย
37.1 นโยบายการบัญชีสาํ หรับสัญญาประกันภัย และสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่าย
ที่เกี่ยวข้ อง
37.2 สินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้ จ่าย ที่รับรู้ในงบการเงิน (และกระแสเงินสด หากผู้รับ
ประกันภัยนําเสนองบกระแสเงินสดโดยใช้ วิธีทางตรง) ซึ่งเกิดจากสัญญาประกันภั ย
นอกจากนี้ หากผู้รับประกันภัยเป็ นผู้เอาประกันภัยต่อ ผู้รับประกันภัยต้ องเปิ ดเผย
37.2.1 ผลกําไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในกําไรหรือขาดทุนจากการซื้อประกันภัยต่อ และ
37.2.2 ค่าตัดจําหน่ายสําหรับงวด และมูลค่าตามบัญชีหลังหักค่าตัดจําหน่ายสะสม
ณ วั น ต้ น งวดและวั น สิ้น งวด หากผู้ เอาประกัน ภัยต่ อ บั น ทึก ผลกํา ไรและ
ขาดทุ น ที่เ กิ ด จากการซื้ อประกั น ภั ย ต่ อ เป็ นรายการรอการตั ด บั ญ ชี แ ละ
ตัดจําหน่ายรายการดังกล่าว
37.3 วิธีการที่ใช้ ในการกําหนดข้ อสมมติท่สี ่งผลกระทบมากที่สุดต่อการวัดมูลค่าจํานวนเงิน
ของรายการที่รับรู้ในย่อหน้ าที่ 37.2 หากปฏิบัติได้ ผู้รับประกันภัยต้ องเปิ ดเผยจํานวนเงิน
ตามข้ อสมมติท่ถี ูกใช้ เหล่านั้นด้ วย
37.4 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานที่ใช้ วัดมูลค่าสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย
และหนี้ สิ น จากสั ญ ญาประกั น ภั ย โดยแยกแสดงผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลง
แต่ละรายการซึ่งมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
37.5 การกระทบยอดการเปลี่ ย นแปลงในหนี้ สิ น จากสั ญ ญาประกั น ภั ย สิ น ทรั พ ย์ จ าก
การประกันภัยต่อ และต้ นทุนในการได้ มารอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)
ลักษณะและขอบเขตของความเสีย่ งทีเ่ กิดจากสัญญาประกันภัย
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ผูร้ บั ประกันภัยต้องเปิ ดเผยข้อมูลซึ่งช่วยให้ผูใ้ ช้งบการเงินประเมินลักษณะและขอบเขตของ
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากสัญญาประกันภัย
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เพื่อให้ เป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 38 ผู้รับประกันภัยต้ องเปิ ดเผย
39.1 วั ตถุ ประสงค์ นโยบาย และกระบวนการในการบริ หารความเสี่ยงที่เกิดจากสัญ ญา
ประกันภัย และวิธกี ารที่จะใช้ จัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น
39.2 (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )
39.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับความเสีย่ งด้านการรับประกันภัย (ทั้งก่อนและหลังการใช้ การประกันภัย
ต่อเพื่อลดความเสี่ยง) รวมทั้งข้ อมูลเกี่ยวกับ
39.3.1 ความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย (ดูย่อหน้ าที่ 39ก)
39.3.2 การกระจุ กตัวของความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย รวมถึงวิธีการที่ผ้ ูบริหาร
ใช้ เ พื่ อ พิ จารณาการกระจุ ก ตัวของความเสี่ยงดังกล่ า ว และการอธิบายถึง
ลั ก ษณะร่ ว มที่ ร ะบุ ถึ ง การกระจุ ก ตั ว แต่ ล ะประเภท (เช่ น ประเภทของ
เหตุการณ์ท่รี ับประกันภัย พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ หรือสกุลเงิน)
39.3.3 จํานวนค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับจํานวนที่ประมาณการไว้
(กล่ าวคื อ พั ฒนาการของค่ าสิน ไหมทดแทน) การเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับ
พั ฒนาการของค่ าสินไหมทดแทนต้ อ งเปิ ดเผยย้ อ นหลังตั้งแต่ รอบบั ญชี ท่ี
ค่ า สิน ไหมทดแทนที่มี ส าระสํา คั ญ ล่ า สุด เกิด ขึ้ นโดยที่ค่ า สิน ไหมทดแทน
ดั งกล่ า วยั งคงมีความไม่ แ น่ น อนเกี่ย วกับ จํา นวนเงิน และจั งหวะเวลาของ
การจ่ ายค่ าสินไหมทดแทนนั้ น แต่ไม่ จําเป็ นต้ อ งย้ อ นหลังไปเกินกว่ าสิบ ปี
ผู้ รั บ ประกัน ภัยไม่ จํา เป็ นต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ มู ลพั ฒนาการสํา หรั บ ค่า สิน ไหม
ทดแทนซึ่งความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจํานวนเงินและจังหวะเวลาของการจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนสามารถยุติได้ ภายในหนึ่งปี
39.4 ข้ อ มู ลเกี่ยวกั บ ความเสี่ยงด้ า นเครดิต ความเสี่ยงด้ า นสภาพคล่ อ ง และความเสี่ย ง
ด้ านตลาด ซึ่ งจะต้ องถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 31 ถึง 42 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบั บที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรั บเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) หากสัญญาประกันภัยนั้นอยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
39.4.1 ผู้ รับประกันภัยไม่จําเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลการวิ เคราะห์ การครบกําหนด
ตามที่กาํ หนดในย่อหน้ าที่ 39.1 และ 39.2 ของมาตรฐานการการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) หากผู้รับประกันภัยเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับระยะเวลา
โดยประมาณของกระแสเงิน สดจ่ า ยสุทธิซ่ึ งเป็ นผลมาจากการรั บ รู้ หนี้ สิน
จากสัญ ญาประกัน ภัย แทน ทั้ง นี้ อาจทํา ในรู ป แบบของการวิ เคราะห์ ด้ว ย
การประมาณการจังหวะเวลาของจํานวนเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
39.4.2 หากผู้ รั บ ประกั น ภั ย เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารอื่ น ในการจั ด การความอ่ อ นไหวต่ อ
สภาวะตลาด เช่ น การวิ เคราะห์ มูล ค่ า แฝง ผู้ รั บ ประกัน ภัยอาจจะใช้ ก าร
วิเคราะห์ความอ่อนไหวนั้นเพื่ อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ 40.1
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39ก

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อ ง การเปิ ดเผยข้ อมู ล
สําหรั บเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และผู้ รับประกันภัย
ต้ อ งจั ด ให้ มีก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ลที่ก าํ หนดโดยย่ อ หน้ า ที่ 41 ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวด้ วย
39.5 ข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านตลาดซึ่งเกิดจากอนุ พันธ์ทางการเงินแฝงที่อยู่ในสัญญา
ประกันภั ยหลั ก หากผู้ รับ ประกัน ภัยไม่ได้ ถูกกําหนดให้ วัด มูลค่าและไม่ได้ วัดมูลค่ า
อนุพันธ์ทางการเงินแฝงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เพื่อให้ ปฏิบัติเป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 39.3.1 ผู้รับประกันภัยต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตาม 39ก.1 หรือ 39ก.2
ข้ อใดข้ อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
39ก.1 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ซึ่งแสดงว่ากําไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้ าของจะได้ รับ
ผลกระทบอย่ า งไรหากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่อ าจเป็ นไปได้ ใ นตั ว แปรความเสี่ ย ง
ที่เ กี่ยวข้ อง ณ วั น สิ้น รอบระยะเวลารายงาน วิ ธีก ารและข้ อ สมมติท่ีใช้ ในการจั ด ทํา
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในวิธีการและข้ อสมมติท่ใี ช้ จาก
งวดบัญชีก่อน อย่างไรก็ตาม หากผู้รับประกันภัยใช้ วิธีการอื่นเพื่อจัดการความอ่อนไหว
ต่อสภาวะตลาด เช่น การวิเคราะห์มูลค่าแฝง ผู้รับประกันภัยอาจปฏิบัติให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดนี้โดยเปิ ดเผยเกี่ยวกับวิธกี ารวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่ใช้ และเปิ ดเผยข้ อมูล
ตามที่กาํ หนดโดยย่อหน้ าที่ 41 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
39ก.2 ข้ อมูลเชิ งคุ ณภาพเกี่ยวกับความอ่อนไหว และข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อกําหนดและเงื่อนไข
เหล่ า นั้ น ของสั ญ ญาประกั น ภั ย ที่มี ผ ลกระทบอย่ า งเป็ นสาระสํา คั ญ ต่ อ จํา นวนเงิ น
จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของผู้รับประกันภัย

วันถือปฏิบตั ิ และการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
ข้ อ กํา หนดเกี่ยวกับ การปฏิบั ติ ในช่ วงเปลี่ ยนแปลงในย่ อ หน้ า ที่ 41 ถึ ง 45 ให้ ถือ ปฏิบั ติเมื่ อ
กิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก
41
กิจ การต้ อ งปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ กับ งบการเงิ น สํา หรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชี ท่ีเริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็ นต้ นไป ทั้งนี้ สนับสนุ นให้ นาํ ไปใช้
ก่อนวันถือปฏิบัติ หากกิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สาํ หรับงวด
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
41ก – 41จ (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)
41ฉ – 41ซ (ย่อหน้ าเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้ อง)

40
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การเปิ ดเผยข้อมูล
42

43

44

กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องนําข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับข้ อมูลเปรียบเทียบซึ่งเกี่ยวข้ องกับงบการเงินสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่ มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 ยกเว้ นการเปิ ดเผยข้ อมูลที่กาํ หนดโดยย่อหน้ าที่ 37.1 และ 37.2
เกี่ยวกับนโยบายการบัญชี และสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่าย ที่รับรู้ในงบการเงิน (และ
กระแสเงินสด หากใช้ วิธที างตรง)
หากในทางปฏิบัติกจิ การไม่สามารถที่จะนําข้ อกําหนดเฉพาะเรื่องของย่อหน้ าที่ 10 ถึง 35 มาถือ
ปฏิบัติกบั ข้ อมูลเปรียบเทียบซึ่งเกี่ยวข้ องกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มก่อนวันที่
1 มกราคม 2559 กิ จ การต้ อ งเปิ ดเผยข้ อ เท็จ จริ ง ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง ในทางปฏิบั ติ บ างครั้ งการนํา
การทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิ (ย่อหน้ าที่ 15 ถึง 19) มาถือปฏิบัติกับข้ อมูลเปรียบเทียบ
ดังกล่าวบางครั้งอาจไม่สามารถทําได้ แต่สาํ หรับการนําข้ อกําหนดอื่นๆ ของย่อหน้ าที่ 10 ถึง 35
มาถือปฏิบัติกับข้ อมูลเปรียบเทียบดังกล่าวไม่น่าเป็ นไปได้ อย่างยิ่งที่กิจการจะไม่สามารถทําได้
ในทางปฏิบั ติ ซึ่ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 8 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง นโยบายการบั ญ ชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ได้ ให้ คาํ นิยาม
“การไม่สามารถทําได้ ในทางปฏิบัติ” ไว้ แล้ ว
ในการนําย่อหน้ าที่ 39.3.3 มาถือปฏิบัติ กิจการไม่จาํ เป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ
ของค่ า สิ น ไหมทดแทนที่ เ กิ ด ขึ้ นเกิ น กว่ า ห้ าปี ก่ อ นวั น สิ้ นปี บั ญ ชี แ รกที่ กิ จ การนํา มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ นอกจากนี้ เมื่อกิจการนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก หากในทางปฏิบัติกิจการไม่สามารถที่จะจัดเตรียมข้ อมูล
เกี่ยวกับพั ฒนาการของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มต้ นของงวดบัญชีแรกสุดซึ่งกิจการ
นําเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบอย่างเต็มรูปแบบที่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
กิจการต้ 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
ทางการเงิ น ใหม่ เ พื่ อ ให้ สิน ทรั พ ย์เหล่ า นั้น วั ด มู ลค่ าด้ ว ยมู ลค่ ายุ ติธรรมผ่า นกํา ไรหรื อ ขาดทุ น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ อนุ ญ าตให้ จั ด ประเภทใหม่ ได้ ห ากผู้ รั บ ประกัน ภั ย
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเมื่อนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติเป็ น
ครั้งแรกและเมื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในเวลาต่อมา ตามที่อนุ ญาตโดยย่ อหน้ าที่ 22
การจัดประเภทใหม่น้ ีถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและให้ ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบั บที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2559) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้ อผิดพลาด (เมื่อมีการประกาศใช้ )
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ภาคผนวก ก
คํานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผูเ้ อาประกันภัยต่อ

หมายถึง

ผูเ้ อาประกันภัยภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัยต่อ

องค์ประกอบทีเ่ ป็ นการฝากเงิน หมายถึง

องค์ ป ระกอบตามสั ญ ญาซึ่ ง ไม่ ถื อ เป็ นอนุ พั น ธ์ ท างการเงิ น
ภายใต้ ม าตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรั บ รู้ และ
การวั ด มู ลค่ า เครื่ อ งมือ ทางการเงิน (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ )
และหากองค์ประกอบตามสัญญานั้นเป็ นเครื่องมือทางการเงิน
แยกต่างหากจะอยู่ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับดังกล่าว

สัญญาประกันภัยโดยตรง

หมายถึง

สัญญาประกันภัยซึ่งไม่ใช่สญ
ั ญาประกันภัยต่อ

ลักษณะการร่วมรับ
ผลประโยชน์ตามดุลยพินจิ

หมายถึง

สิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับผลประโยชน์เป็ นจํานวนเงินเพิ่มเติม
จากผลประโยชน์ทีไ่ ด้รบั การประกัน ซึ่ง
1) มักเป็ นผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของสัญญา
2) จํานวนเงินหรือจังหวะเวลาที่จะได้ รับผลประโยชน์เพิ่ ม
นั้นจะขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้ออกสัญญา และ
3) ผลประโยชน์ท่จี ะได้ รับขึ้นอยู่กบั
3.1) ผลการดําเนิ น งานของกลุ่มของสัญ ญาที่ระบุ ไว้
หรือชนิดของสัญญาที่ระบุไว้
3.2) ผลตอบแทนจากการลงทุ น ที่เกิดขึ้ นแล้ ว และ/
หรื อที่ยังไม่เกิดขึ้นจากกลุ่มของสินทรั พย์ท่ีระบุ
ไว้ ซ่ึงถือโดยผู้ออก
3.3) กําไรหรือขาดทุนของบริษัท กองทุน หรือกิจการ
อื่นที่ออกสัญญานี้

มูลค่ายุติธรรม

หมายถึง

ราคาที่จ ะได้ รั บ จากการขายสิน ทรั พ ย์ หรื อ จะจ่ า ยเพื่ อ โอน
หนี้สินในรายการที่เกิดขึ้น ในสภาพปกติระหว่ า งผู้ ร่ วมตลาด
ณ วันที่วัดมูลค่า (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อง การวั ด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ))
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สัญญาคํ้าประกันทางการเงิน

หมายถึง

สัญญาที่กาํ หนดให้ ผ้ ูออกสัญญาจ่ ายจํานวนเงินที่ระบุไว้ เพื่อใช้
คืนผู้ถือสัญญาสําหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นเพราะลูกหนี้ท่รี ะบุ
ไว้ ไม่สามารถที่จะจ่ ายชําระเมื่อถึงกําหนดตามข้ อกําหนดเดิม
หรือข้ อกําหนดที่แก้ ไขใหม่ของตราสารหนี้

ความเสีย่ งทางการเงิน

หมายถึง

ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงที่ เ ป็ นไปได้ ในอนาคต
ในอัต ราดอกเบี้ ยที่ร ะบุ ไ ว้ ราคาของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น
ราคา ของสิ น ค้ าโภคภั ณ ฑ์ อั ต ราแลกเปลี่ ยนเงิ น ตร า
ต่ า งประเทศ ดั ช นี ข องราคาหรื อ อัตราต่ า งๆ การจั ด อั น ดั บ
ความน่าเชื่อถือหรือดัชนีความน่าเชื่อถือ หรือตัวแปรอื่นๆ เช่น
ตั ว แปรที่ ไ ม่ ใ ช่ ตั ว แปรทางการเงิ น โดยที่ ตั ว แปรนั้ น ไม่ ไ ด้
เกี่ยวข้ องเป็ นการเฉพาะกับคู่สญ
ั ญา

ผลประโยชน์ทีไ่ ด้รบั
การประกัน

หมายถึง

การจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ให้ กับผูเ้ อาประกันภัยหรือ
ผู้ลงทุนเฉพาะรายซึ่งมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขโดยที่สิทธิน้ัน
ไม่ได้ ข้ ึนอยู่กบั ดุลยพินิจตามสัญญาของผู้ออกสัญญา

ส่วนการประกันผลประโยชน์

หมายถึง

ภาระผู ก พั น ที่จ ะต้ อ งจ่ า ยผลประโยชน์ที่ไ ด้ร ับ การประกัน
ซึ่ ง อยู่ ใ นสั ญ ญาที่ มี ล ัก ษณะการร่ ว มรับ ผลประโยชน์ต าม
ดุลยพินจิ

สินทรัพย์จากการรับประกันภัย หมายถึง

สิทธิตามสัญญาสุทธิ (net contractual rights) ของผูร้ บั ประกันภัย
ภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัย

สัญญาประกันภัย

หมายถึง

สัญญาซึ่ งคู่ สัญญาฝ่ ายหนึ่ ง (ผู ร้ ับประกันภัย) รั บความเสี่ยง
ด้านการรับประกันภัยที่มี นั ยสําคั ญจากคู่ สั ญญาอี กฝ่ ายหนึ่ ง
(ผูเ้ อาประกันภัย) โดยตกลงจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้ แก่
ผู้เอาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่ นอนที่ระบุไว้
(เหตุ การณ์ที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้เอา
ประกันภัย (ดูภาคผนวก ข สําหรับแนวทางการใช้ นิยามนี้)

หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย

หมายถึง

ภาระผู ก พั น ตามสั ญ ญาสุ ท ธิ (net contractual obligations)
ของผูร้ บั ประกันภัยภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัย
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ความเสีย่ งด้านการรับ
ประกันภัย

หมายถึง

ความเสี่ยงอื่นนอกเหนือจากความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งโอน
จากผู้ถือสัญญาไปยังผู้ออกสัญญา

เหตุการณ์ทีเ่ อาประกันภัย

หมายถึง

เหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคตอัน ไม่ แ น่ น อนซึ่ ง คุ้ ม ครองโดยสัญ ญา
ประกันภัยและก่อให้ เกิดความเสีย่ งด้านการรับประกันภัย

ผูร้ บั ประกันภัย

หมายถึง

คู่สัญญาซึ่งมีภาระผูกพั นภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัยที่จะชดเชย
ค่าสินไหมทดแทนให้ แก่ผูเ้ อาประกันภัยหากเหตุการณ์ที่เอา
ประกันภัยเกิดขึ้น

การทดสอบความเพียงพอ
ของหนี้ สิน

หมายถึง

การประเมินว่ามูลค่าตามบัญชีของหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
จําเป็ นที่จะต้ องเพิ่มขึ้น (หรือมูลค่าตามบัญชีของต้ นทุนการได้ มา
รอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ องหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้ อง
จํา เป็ นที่ จ ะต้ อ งลดลง) หรื อ ไม่ ขึ้ นอยู่ กั บ การพิ จ ารณาถึ ง
กระแสเงินสดในอนาคต

ผูเ้ อาประกันภัย

หมายถึง

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

สินทรัพย์จากสัญญา
ประกันภัยต่อ

หมายถึง

สิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาสุ ท ธิ (net contractual rights) ของผู ้เ อา
ประกันภัยต่อ ภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัยต่อ

สัญญาประกันภัยต่อ

หมายถึง

สัญญาประกันภัยซึ่ งออกโดยผู้รับประกันภัยรายหนึ่ ง (ผูร้ บั
ประกัน ภั ย ต่ อ ) เพื่ อจะใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนให้ แก่ ผ้ ู รั บ
ประกั นภั ยอี กรายหนึ่ ง (ผู เ้ อาประกันภัยต่ อ) สําหรั บความ
สูญเสียจากหนึ่งสัญญาหรือมากกว่าที่ออกโดยผู้เอาประกันภัยต่อ

ผูร้ บั ประกันภัยต่อ

หมายถึง

คู่ สัญ ญาซึ่ ง มี ภ าระผู ก พั น ภายใต้ ส ัญ ญาประกัน ภัย ต่ อ ที่จ ะ
ชดเชยค่ า สิ น ไหมทดแทนให้ แก่ ผู ้เ อาประกัน ภัย ต่ อ หาก
เหตุการณ์ทีเ่ อาประกันภัยเกิดขึ้น

แยกองค์ประกอบ

หมายถึง

พิจารณาองค์ประกอบของสัญญาเสมือนว่าแต่ละองค์ประกอบ
นั้นเป็ นสัญญาแยกต่างหากจากกัน
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ภาคผนวก ข
นิยามของสัญญาประกันภัย
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข1

ภาคผนวกนี้ให้ แนวทางสําหรั บนิ ยามของสัญญาประกันภัยในภาคผนวก 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 สํา คั ญ ของสั ญ ญาประกั น ภั ย ดั ง นั้ น ต้ อ ง
มีความไม่แน่นอนในเรื่องต่อไปนี้อย่างน้ อยหนึ่งเรื่องในขณะเริ่มต้ นสัญญาประกันภัย
ข2.1 เหตุการณ์ทีร่ บั ประกันภัยจะเกิดขึ้นหรือไม่
ข2.2 เหตุการณ์ท่รี ับประกันภัยจะเกิดขึ้นเมื่อไร หรือ
ข2.3 ผู้รับประกันภัยจําเป็ นจะต้ องจ่ายเท่าไร หากเหตุการณ์ท่รี ับประกันภัยเกิดขึ้น
ในบางสัญญาประกันภัย เหตุการณ์ท่ีรับประกันภัยคือความเสียหายที่พบในระหว่ างระยะเวลา
ความคุ้มครองตามสัญญา ถึงแม้ ว่าความเสียหายอาจมาจากเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นก่อนการเริ่มต้ นของ
สัญญาประกันภัย ในบางสัญญาประกันภัย เหตุการณ์ท่ีรับประกันภัยคือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน
ระหว่างระยะเวลาของสัญญา ถึงแม้ ว่าความเสียหายจะถูกพบหลังจากระยะเวลาของสัญญาสิ้นสุดลง
บางสัญญาประกันภัยคุ้มครองเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้ วแต่ผลกระทบทางการเงินของเหตุการณ์น้ัน
ยังคงไม่แน่นอน ตัวอย่างคือสัญญาประกันภัยต่อที่ค้ ุมครองผู้รับประกันภัยตรงจากผลกระทบในทางลบ
ของพั ฒนาการของค่าสินไหมทดแทนที่ได้ รายงานแล้ วโดยผู้เอาประกันภัย ในสัญญาประกันภัยเช่น
ว่านั้น เหตุการณ์ท่รี ับประกันภัยคือการทราบจํานวนสุดท้ ายของค่าสินไหมทดแทนเหล่านั้น
การจ่ ายชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็ นสิง่ ของ (Payments in kind)

ข5

บางสัญญาประกันภัยกําหนดหรื ออนุ ญาตให้ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็ นสิ่งของ ตัวอย่างเช่ น
เมื่อผู้รับประกันภัยนําสิ่งของประเภทเดียวกันทดแทนสิ่งของที่ถูกขโมยโดยตรง แทนที่จะจ่ าย
เป็ นเงิ น ให้ แ ก่ ผ้ ู เ อาประกัน ภั ย อีก ตัว อย่ า งหนึ่งคือ การที่ผ้ ู รั บ ประกันภัยใช้ โรงพยาบาลและ
ทีมรักษาพยาบาลของตนเองเพื่อให้ บริการการรักษาพยาบาลที่ค้ ุมครองโดยสัญญาประกันภัย
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ข6

ข7

สัญ ญาบริ การบางสัญ ญาที่ก าํ หนดอัตราค่ าบริ การคงที่โดยระดับของการให้ บริ ก ารขึ้นอยู่ กับ
เหตุ ก ารณ์ อัน ไม่ แ น่ น อนนั้ น ถื อ ว่ า เข้ า นิ ย ามของสัญ ญาประกัน ภั ย ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ แต่สาํ หรับในบางประเทศจะไม่ได้ ถูกกํากับดูแลเสมือนเป็ นสัญญาประกันภัย
ตั ว อย่ า งหนึ่ ง คื อ สั ญ ญาบํ า รุ ง รั ก ษาซึ่ ง ผู้ ใ ห้ บริ ก ารตกลงจะซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว้
หากไม่สามารถทํางานได้ ตามปกติ จํานวนค่ าบริ การคงที่น้ันคิดจากประมาณการจํานวนครั้ งที่
อุปกรณ์ไม่สามารถทํางานได้ แต่ไม่สามารถทราบได้ อย่างแน่ นอนว่ าอุปกรณ์น้ันจะเสียหรื อไม่
การที่อุปกรณ์ไม่สามารถทํางานได้ ตามปกติมีผลกระทบในทางลบต่อผู้เป็ นเจ้ าของอุปกรณ์และ
ทํา ให้ เ จ้ า ของได้ รั บ การชดเชยตามสัญ ญา (มัก ชดเชยด้ ว ยสิ่งของ แทนที่จ ะจ่ ายเป็ นเงิน สด)
อี ก ตั ว อย่ า งคื อ สั ญ ญาสํา หรั บ การให้ บริ ก ารกรณี ร ถเสี ย ซึ่ ง ผู้ ใ ห้ บริ ก ารตกลงที่ จ ะจั ด หา
ความช่ วยเหลื อเมื่อรถเสียข้ างทาง หรื อลากจู งรถไปอู่ท่ีใกล้ เคียงโดยคิดค่ าบริ การคงที่ร ายปี
สัญ ญาหลั งนี้ ถื อ ว่ า เข้ า นิ ยามของสัญ ญาประกัน ภัยเช่ น กัน ถึ งแม้ ว่ า ผู้ ให้ บ ริ ก ารไม่ ได้ ต กลงทํา
การซ่อมแซมหรือหาชิ้นส่วนอะไหล่มาเปลี่ยนแทนให้ กต็ าม
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่ อง สัญญาประกันภัย มาถือปฏิบัติกับสัญญาตาม
ย่ อ หน้ า ที่ ข6 นั้ น ได้ มี ก ารพิ จ ารณาแล้ ว ว่ า ไม่ ไ ด้ เ พิ่ ม ภาระในทางปฏิบั ติ ม ากไปกว่ า การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นมาใช้ หากกําหนดให้ สัญญาเช่ นว่ านั้ นอยู่นอกเหนือ
ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ข7.1 การไม่สามารถทํางานได้ ตามปกติและการเสียหายของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่เี กิดขึ้นแล้ ว
ส่วนใหญ่ไม่ได้ ก่อให้ เกิดภาระหนี้สนิ ที่มีนัยสําคัญ
ข7.2 หากถื อ ปฏิบั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง รายได้
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ผู้ให้ บริการจะรับรู้รายได้ โดยใช้ วิธีระดับขั้นของความสําเร็จ
(และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆ ที่กาํ หนดด้ วย) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ยอมรับการใช้ วิธีการเช่นนั้นโดยอนุ ญาตให้ ผ้ ูให้ บริการ (ก) ยังคงใช้ นโยบายการบัญชี
ที่ใช้ อยู่กับสัญญาเหล่ านี้ต่อไป เว้ นแต่ นโยบายการบั ญชีน้ันเกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติท่ี
ห้ า มไว้ โ ดยย่ อ หน้ า ที่ 14 และ (ข) ปรั บ ปรุ ง นโยบายการบั ญ ชี ห ากเป็ นไปตามที่
ย่อหน้ าที่ 22 ถึง 30 อนุญาตไว้
ข7.3 ผู้ให้ บริการพิจารณาว่าต้ นทุนของการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาบริการสูงกว่า
รายได้ ท่ีรับมาล่ วงหน้ าหรื อไม่ โดยใช้ วิธีการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินตามที่
อธิ บ ายไว้ ใ นย่ อ หน้ า ที่ 15 ถึ ง 19 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้
หากกิจการไม่นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับสัญญาเหล่านี้
ผู้ ให้ บริ ก ารต้ องปฏิบั ติตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 37 (ปรั บปรุง 2559) 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 ) เพื่อประเมินภาระผูกพันของสัญญาดังกล่าว
ข7.4 สํา หรั บ สัญ ญาเหล่ า นี้ ข้ อ กํา หนดเรื่ อ งการเปิ ดเผยข้ อ มู ลในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ นี้ โดยรวมแล้ วไม่ ได้ เพิ่ มการเปิ ดเผยข้ อ มู ล มากกว่ า ที่ก าํ หนดโดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ อย่างเป็ นนัยสําคัญ
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ความแตกต่างระหว่างความเสีย่ งด้านการรับประกันภัยและความเสีย่ งอื่นๆ
ข8

ข9

ข10

ข11

ข12

นิยามของสัญญาประกันภัยได้ กล่าวถึงความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย ซึ่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ให้ นิ ยามว่ า เป็ นความเสี่ยงอื่น ที่ไม่ ใช่ ความเสีย่ งทางการเงิ น ที่ถู ก โอนจาก
ผู้ถื อ สัญ ญาไปให้ ผ้ ู รับ ประกัน ภั ย สัญ ญาที่ทาํ ให้ ผ้ ู รั บ ประกัน ภัยมีความเสี่ยงทางการเงิน โดย
ปราศจากความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยที่สาํ คัญถือว่าไม่ใช่สญ
ั ญาประกันภัย
นิยามของความเสี่ยงทางการเงินในภาคผนวก ก ได้ รวมตัวแปรทางการเงินและตัวแปรที่ไม่ใช่
ตัวแปรทางการเงิน ซึ่งรวมถึงตัวแปรที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับคู่สัญญา เช่ น ดัชนีของความเสียหาย
จากแผ่ นดินไหวในพื้นที่ท่ีกาํ หนด หรื อดัชนีของอุณหภูมิในบางเมือง แต่ไม่รวมตัวแปรที่ระบุ
เฉพาะเจาะจงกับคู่ สัญญา เช่ น การเกิดหรื อไม่ เกิดของไฟไหม้ ท่ีทาํ ความเสียหายหรื อทําลาย
สินทรัพย์ของคู่สญ
ั ญา นอกจากนี้ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ที่ไม่ ใช่ สิน ทรั พ ย์ ทางการเงิ น ถื อ ว่ า ไม่ ใช่ ความเสี่ยงทางการเงิน หากมู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมนั้ น ไม่ ไ ด้
สะท้ อนเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในราคาตลาดสําหรับสินทรัพย์ดังกล่าวเพียงอย่างเดียว (ตัวแปร
ทางการเงิน) แต่ ยังสะท้ อนถึงสภาพของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่ สินทรั พย์ทางการเงินที่ถือครองโดย
คู่สัญ ญา (ตั ว แปรที่ไม่ ใช่ ตัว แปรทางการเงิน ) ตัว อย่ า งเช่ น ถ้ า การคํ้า ประกัน มู ลค่ า ซากของ
รถยนต์ทาํ ให้ ผ้ ูคาํ้ ประกันมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพของตัวรถ ความเสี่ยงนั้นถือ
เป็ นความเสี่ยงจากการรับประกันภัย ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน
สั ญ ญาบางสั ญ ญาทํา ให้ ผู้ รั บ ประกั น ภั ย มี ค วามเสี่ ย งทางการเงิ น นอกเหนื อ จากความเสี่ ย ง
ด้ านการรับประกันภัยที่สาํ คัญ ตัวอย่างเช่น สัญญาประกันชีวิตที่ให้ การประกันทั้งอัตราผลตอบแทน
ขั้นตํ่าแก่ผ้ ูเอาประกันภัย (ก่อให้ เกิดความเสี่ยงทางการเงิน) และให้ ผลประโยชน์ จากการเสียชีวิต
ที่บางครั้ งสูงกว่ ามูลค่ าตามบั ญชี ของผู้เอาประกันภัย (ก่อให้ เกิดความเสี่ยงด้ านการรั บประกันภัย
ในรูปแบบของความเสี่ยงจากการเสียชีวิต) สัญญาดังกล่าวนั้นเป็ นสัญญาประกันภัย
สัญ ญาบางสัญ ญา เหตุ ก ารณ์ ท่ีเอาประกัน ภัยที่ทาํ ให้ ผ้ ู รั บ ประกัน ภัยต้ อ งจ่ า ยเงิน ตามสัญ ญา
เชื่ อมโยงกับดัชนี ราคาต่ างๆ สัญญาดังกล่าวถือเป็ นสัญญาประกันภัยที่การจ่ ายจํานวนเงินที่มี
นัยสําคัญขึ้นอยู่กับการเกิดเหตุการณ์ท่เี อาประกันภัย ตัวอย่างเช่ น การจ่ ายผลประโยชน์ตาม
สัญญาเงินรายปี ตลอดชีพ (life-contingent annuity) ซึ่งเชื่อมโยงกับดัชนีค่าครองชีพ สัญญานี้
ทําให้ เกิดการโอนความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยเพราะการจ่ายขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ท่ไี ม่แน่นอน
นั่ น คื อ การอยู่ ร อดของผู้ เ อาประกัน ภั ย การจ่ า ยโดยเชื่ อ มโยงกับ ดั ช นี ร าคาถื อ เป็ นอนุ พั น ธ์
ทางการเงินแฝงแต่ถือว่ามีการโอนความเสี่ยงด้ านการรั บประกันภัย ดังนั้นอนุ พันธ์ทางการเงิน
แฝงนี้เป็ นไปตามนิยามของสัญญาประกันภัย จึงไม่จาํ เป็ นต้ องถูกแยกและวัดด้ วยมูลค่ายุติธรรม
(ดูย่อหน้ าที่ 7 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้)
นิยามของสัญญาประกันภัยได้ กล่าวถึงความเสี่ยงที่ผ้ ูรับประกันภัยรับมาจากผู้เอาประกันภัยกล่าว
อีกอย่างหนึ่งก็คือ ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยต้ องเป็ นความเสี่ยงที่มีอยู่แล้ วก่อนโอนจาก
ผู้เอาประกันภัยไปให้ ผ้ ูรับประกันภัย ดังนั้นความเสี่ยงใหม่ท่เี กิดขึ้นโดยสัญญาจึงไม่ใช่ความเสี่ยง
ด้ านการรับประกันภัย
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ข13

ข14

ข15

ข16

ข17

นิยามของสัญญาประกันภัยกล่ าวถึงผลกระทบในทางลบต่อผู้ เอาประกันภัย โดยที่คาํ นิ ยามนี้
ไม่ได้ จาํ กัดว่าผู้รับประกันภัยต้ องจ่ายเงินเป็ นจํานวนเท่ากับผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์
ที่ก่ อให้ เ กิด ผลในทางลบนั้ นเสมอไป ตัวอย่ างเช่ น นิยามไม่ ได้ ตัดเรื่ องการให้ ความคุ้ มครอง
ประเภท “ใหม่ แทนเก่ า (new-for-old)” ซึ่ งเป็ นการจ่ ายทดแทนให้ ผ้ ู เอาประกันภัยเพี ยงพอ
ที่จะทดแทนสินทรัพย์เก่าที่เสียหายด้ วยสินทรัพย์ใหม่ ในทํานองเดียวกัน นิยามไม่ได้ จาํ กัดการจ่าย
ผลประโยชน์ ภ ายใต้ สั ญ ญาประกั น ชี วิ ต แบบชั่ ว ระยะเวลา (a term life insurance contract)
สําหรับความสูญเสียทางการเงินให้ แก่ผ้ ูท่พี ่ึงพาอาศัยผู้เสียชีวิต หรือกําหนดจํานวนเงินไว้ ล่วงหน้ า
สําหรับความสูญเสียที่เกิดจากการเสียชีวิตหรืออุบัติเหตุ
บางสัญญากําหนดให้ มีการจ่ ายหากเหตุการณ์อันไม่แน่ นอนที่ระบุไว้ เกิดขึ้น แต่ไม่ได้ กาํ หนดไว้
ล่ ว งหน้ า ว่ า ให้ ก ารมีผ ลกระทบในทางลบต่ อ ผู้ ถื อ เอาประกัน ภั ย เป็ นเงื่ อ นไขสํา หรั บ การจ่ า ย
ค่าสินไหมทดแทน ดังนั้นสัญญาดังกล่ าวถือว่ าไม่ใช่ สัญญาประกันภัยถึงแม้ ว่าผู้ถือจะใช้ สัญญา
เพื่อลดความเสี่ยงที่แฝงอยู่ ตัวอย่างเช่น หากผู้ถือใช้ อนุ พันธ์ทางการเงินแฝงเพื่อป้ องกันความเสี่ยง
ของตั ว แปรที่ไม่ ใช่ ตัว แปรทางการเงิน ซึ่ งสัมพั น ธ์กับ กระแสเงิน สดจากสิน ทรั พ ย์ของกิจ การ
ตราสารอนุ พันธ์ดังกล่ าวไม่ ถือว่ าเป็ นสัญญาประกันภัยเพราะว่ าการจ่ ายเงินไม่ได้ ข้ ึนอยู่กับว่ า
ผู้ถือสัญญาจะได้ รับผลกระทบในทางลบจากการลดลงในกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ในทางตรงข้ าม
นิยามของสัญญาประกันภัยกล่าวถึงเหตุการณ์อนั ไม่แน่นอนซึ่งกําหนดให้ การมีผลกระทบในทางลบ
ต่อผู้เอาประกันภัยเป็ นเงื่อนไขสําหรับการจ่ายเงิน เงื่อนไขล่วงหน้ าตามสัญญานี้ไม่ได้ กาํ หนดให้
ผู้รับประกันภัยต้ องตรวจสอบว่าเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นเป็ นสาเหตุท่แี ท้ จริงของผลกระทบในทางลบ
หรื อไม่ แต่ อนุ ญ าตให้ ผ้ ู รับประกันภัยสามารถปฏิเสธการจ่ ายเงินได้ หากเห็น ว่ าเหตุการณ์น้ั น
ไม่ได้ ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย
ความเสี่ยงจากการขาดอายุ หรื อการคงอยู่ (lapse or persistency risk) (กล่ า วคือ ความเสี่ยง
ที่คู่สัญญาอีกฝ่ ายจะยกเลิกสัญญาเร็วกว่าหรือช้ ากว่าที่ผ้ ูรับประกันภัยคาดไว้ ในการกําหนดเบี้ย
ประกันภัย) ถือว่าไม่ใช่ ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยเพราะว่าการจ่ ายเงินให้ คู่สัญญาอีกฝ่ าย
ไม่ได้ ข้ ึนอยู่กับเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่ นอนที่เป็ นผลกระทบในทางลบต่อคู่สัญญาอีกฝ่ าย
ในทํา นองเดี ย วกั น ความเสี่ ยงด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ย (กล่ า วคื อ ความเสี่ ยงที่ต้ น ทุ น การดํา เนิ น งาน
ที่เกี่ยวกับ การให้ บ ริ ก ารตามสัญ ญาเพิ่ มขึ้น โดยไม่ คาดหมาย แทนที่จ ะเป็ นต้ นทุ น ที่เกี่ยวกับ
เหตุก ารณ์ท่ีเ อาประกัน ภัย) ไม่ ใช่ ความเสี่ยงด้ า นการรั บ ประกัน ภัยเพราะว่ าการเพิ่ มขึ้น โดย
ไม่คาดหมายในค่าใช้ จ่ายไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับผลกระทบในทางลบที่มีต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย
ดังนั้น สัญญาที่ทาํ ให้ ผ้ ูรับประกันภัยมีความเสี่ยงจากการขาดอายุ ความเสี่ยงจากการคงอยู่ หรือ
ความเสี่ยงด้ านค่าใช้ จ่าย ไม่ถือว่ าเป็ นสัญญาประกันภัย เว้ นแต่สัญญานั้นจะนําผู้รับประกันภัย
ไปสู่ความเสี่ยงด้ านการรั บประกันภัยด้ วย อย่างไรก็ตาม หากผู้ออกสัญญาลดความเสี่ยงโดย
การใช้ สัญญาที่สองเพื่อโอนส่วนของความเสี่ยงดังกล่ าวไปให้ คู่สัญญาอื่น สัญญาที่สองนั้นถือว่า
เป็ นสัญญาที่ทาํ ให้ คู่สญ
ั ญาอื่นมีความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย
ผู้รับประกันภัยจะสามารถรับโอนความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยที่มีนัยสําคัญจากผู้เอาประกันภัย
ได้ เฉพาะในกรณี ท่ีผ้ ู รั บประกัน ภัยเป็ นกิจ การแยกจากผู้ เอาประกัน ภัยเท่านั้ น อย่ างไรก็ตาม
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ในกรณีท่ีผ้ ู รับประกันภัยถู กจั ดตั้งในรูปแบบของกองทุนรวมเพื่ อรั บโอนความเสี่ยง (mutual)
ซึ่ ง การดํา เนิ น งานของกองทุ น จะใช้ วิ ธีรั บ โอนความเสี่ ย งจากผู้ เ อาประกัน ภั ย แต่ ล ะคนและ
นําความเสี่ยงนั้ นมารวมกัน ถึ งแม้ ว่า ผู้ เอาประกันภั ยจะยังคงแบกรั บความเสี่ยงที่รวบรวมไว้
ร่ วมกันตามความสามารถของแต่ละคนในฐานะเจ้ าของกองทุน แต่กถ็ ือว่ ายังคงมีการรั บโอน
ความเสี่ยงเกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็ นปัจจัยสําคัญของสัญญาประกันภัย
ตัวอย่างของสัญญาประกันภัย
ข18

ต่ อไปนี้เป็ นตัว อย่ างของสัญญาที่เป็ นสัญ ญาประกันภัย หากมีการโอนความเสี่ยงด้ านการรั บ
ประกันภัยที่สาํ คัญ
ข18.1 การรับประกันภัยประเภทโจรกรรมหรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
ข18.2 การรับประกันภัยความรั บผิดต่อสินค้ า ความรั บผิดด้ านวิชาชีพ ความรับผิดทางแพ่ ง
หรือค่าใช้ จ่ายทางกฎหมาย
ข18.3 สัญญาประกันชี วิต และค่ าใช้ จ่ายในการปลงศพ (แม้ ว่าการเสียชี วิตเป็ นเรื่ องแน่ นอน
แต่ มีความไม่ แน่ นอนว่ าการเสียชี วิ ตจะเกิดขึ้นเมื่ อไร หรื อ สําหรั บบางประเภทของ
การประกันชีวิต การเสียชีวิตจะเกิดภายในระยะเวลาที่ค้ ุมครองโดยการประกันภัยหรือไม่)
ข18.4 สั ญ ญาประเภทเงิ น รายปี ตลอดชี พ (life-contingent annuities) และบํ า นาญ
(pensions) (กล่าวคือ สัญญาที่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนสําหรั บเหตุการณ์ในอนาคต
อันไม่แน่นอน ซึ่งก็คือการอยู่รอดของผู้รับผลประโยชน์รายงวด และผู้รับบํานาญ เพื่อ
ช่วยให้ ผ้ ูเอาประกันภัยสามารถดํารงมาตรฐานการครองชีพตามที่กาํ หนดไว้ โดยไม่เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อการดํารงชีวิตของผู้เอาประกันภัย)
ข18.5 การคุ้มครองการทุพพลภาพและค่ารักษาพยาบาล
ข18.6 สัญญาประเภทการประกันภัยคํา้ ประกัน (surety bonds) การประกันภัยความซื่ อสัตย์
(fidelity bonds) การคํ้าประกันการรั บเหมา (performance bonds) และการคํ้าประกัน
การประมู ล (bid bonds) (กล่ าวคื อ สั ญญาที่ชดเชยค่ าสินไหมทดแทนหากคู่ สัญญา
อีกฝ่ ายหนึ่งล้ มเหลวที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพั นในสัญญา เช่ น ภาระผูกพั นตามสัญญา
ก่อสร้ าง)
ข18.7 การประกันภั ยสิน เชื่ อที่จะจ่ ายจํา นวนเงินที่ระบุไว้ ให้ แก่ผ้ ู ถือสําหรั บความสูญเสียที่
เกิดขึ้น เพราะลูกหนี้ท่ีกาํ หนดไว้ ในสัญญาไม่สามารถที่จะจ่ ายชําระหนี้เมื่อถึงกําหนด
ภายใต้ ข้ อ กํา หนดเดิ ม หรื อ ที่ แ ก้ ไ ขใหม่ ข องตราสารหนี้ สั ญ ญาเหล่ า นี้ มี รู ป แบบ
ทางกฎหมายหลายแบบ เช่ น ในรู ป แบบของการคํ้า ประกัน เลตเตอร์ อ อฟเครดิ ต
บางประเภท สัญญาประเภท credit derivative default หรือสัญญาประกันภัย อย่างไรก็
ตาม แม้ ว่าสัญญาเหล่านี้จะเป็ นไปตามนิยามของสัญญาประกันภัย แต่สัญญาเหล่านี้ก ็
ยังเป็ นไปตามนิยามของสัญญาคํา้ ประกันทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ด้ วย และ
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ข18.8

ข18.9
ข18.10

ข18.11

ข18.12
ข18.13

อยู่ ภายในขอบเขตที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดง
รายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
และไม่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ (ดูย่อหน้ าที่ 4.4)
อย่างไรก็ตาม หากผู้ออกสัญญาคํา้ ประกันทางการเงินได้ ยืนยันโดยชัดเจนไว้ ต้ังแต่แรก
ว่ า สั ญ ญาดั ง กล่ า วเป็ นสัญ ญาประกัน ภั ย และได้ ใ ช้ ก ารบั ญ ชี ท่ีถื อ ปฏิบั ติ กับ สั ญ ญา
ประกันภั ย ผู้ ออกอาจเลือ กที่จ ะถือ ปฏิบัติตามมาตรฐานการบั ญชี ฉบั บที่ 39 เรื่ อ ง
การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐาน
การบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการสํา หรั บ เครื่ อ งมือ ทางการเงิน (เมื่อ มี
การประกาศใช้ ) หรือถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับสัญญา
คํา้ ประกันทางการเงินดังกล่าวก็ได้
สัญญาการรั บประกัน สินค้ าที่ออกโดยคู่สัญญารายอื่นสําหรั บสินค้ าที่ขายโดยผู้ ผลิ ต
ผู้ค้า หรื อผู้ขายปลีก อยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
แต่ไม่รวมการรั บประกันสินค้ าที่ออกโดยผู้ผลิต ผู้ค้า หรื อผู้ขายปลีกโดยตรง เพราะ
การรั บ ประกัน สินค้ าเหล่ านั้ น อยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18
(ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง รายได้ (เมื่อ มี ก ารประกาศใช้ ) และ มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบั บ ที่ 37 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สิน ที่อ าจเกิดขึ้น และ
สินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น (เมื่อมีการประกาศใช้ )
การรั บประกันโฉนด (กล่ าวคือ การจ่ ายชดเชยความเสียหายให้ หากพบข้ อบกพร่ อง
ในโฉนดที่ดินซึ่งข้ อบกพร่ องนั้นที่ไม่ปรากฏ ขณะที่เข้ าทําสัญญาประกันภัย) ในกรณีน้ ี
เหตุการณ์ท่เี อาประกันภัยคือการค้ นพบข้ อบกพร่องในโฉนดที่ดินไม่ใช่ตัวข้ อบกพร่อง
สั ญ ญาเพื่ อให้ ความช่ ว ยเหลื อ ระหว่ า งการเดิ น ทาง (กล่ า วคื อ การจ่ า ยชดเชย
ความเสียหายเป็ นเงิน สดหรื อจัดหาสิ่งของมาทดแทนให้ แ ก่ผ้ ู เอาประกันภัยสําหรั บ
ความเสียหายที่ได้ รับในขณะเดินทาง) ซึ่งในย่อหน้ าที่ ข6 และ ข7 ได้ กล่าวถึงตัวอย่าง
บางประเภทของสัญญานี้
สัญญาประเภทการคํา้ ประกันมหั นตภัย (catastrophe bonds) ที่จ่ายส่วนที่ลดลงของ
เงินต้ น ดอกเบี้ย หรื อทั้งสองอย่างที่ผ้ ูเอาประกันภัยมีสิทธิได้ รับ หากเหตุการณ์ท่รี ะบุ
ไว้ มีผลกระทบในทางลบต่ อผู้อ อกหุ้ น กู้ (เว้ นแต่เหตุการณ์ท่ีระบุไว้ ไม่ ได้ ก่อ ให้ เกิด
ความเสี่ ย งด้ า นการรั บ ประกั น ภั ย อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ เช่ น เหตุ ก ารณ์ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)
สัญญา Insurance swaps และสัญญาอื่นๆ ที่กาํ หนดให้ จ่ายเงินตามการเปลี่ยนแปลงใน
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ หรือตัวแปรทางกายภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะเจาะจงกับ
คู่สญ
ั ญา
สัญญาประกันภัยต่อ

30

ข19

ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างของรายการที่ไม่ใช่สญ
ั ญาประกันภัย
ข19.1 สัญญาการลงทุ นที่มี รู ปแบบทางกฏหมายเป็ นสัญญาประกันภั ย แต่ ไม่ ได้ ทาํ ให้ ผ้ ู รั บ
ประกันภัยมีความเสี่ยงด้ านการรั บประกันภัยที่สาํ คัญ เช่ น สัญญาประกันชี วิตซึ่ งผู้ รั บ
ประกันภัยไม่ได้ มีความเสี่ยงจากการเสียชีวิตสําคัญ (สัญญาดังกล่ าวถือเป็ นเครื่ องมือ
ทางการเงินที่ไม่ใช่สญ
ั ญาประกันภัย หรือถือเป็ นสัญญาบริการ ดูย่อหน้ าที่ ข20 และ ข21)
ข19.2 สั ญ ญาที่ มี รู ป แบบทางกฎหมายเป็ นสั ญ ญาประกั น ภั ย แต่ ไ ด้ ส่ ง ผ่ า นความเสี่ ย ง
ด้ านการรั บประกันภัยที่สาํ คัญกลับไปให้ ผ้ ูเอาประกันภัย ผ่านทางกลไกที่มีผลบังคับ
ทางกฏหมายและไม่สามารถยกเลิกได้ ทาํ ให้ สามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนการจ่ายเงินใน
อนาคตของผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็ นผลโดยตรงจากความเสียหายที่เอาประกันภัยไว้ เช่น
สัญ ญาประกัน ภั ยต่ อ ทางการเงิน บางสัญ ญา (some financial reinsurance contract)
หรื อ สั ญ ญาประกั น ภั ย กลุ่ ม บางสั ญ ญา (some group contracts) (สั ญ ญาดั ง กล่ า ว
โดยทั่วไปถือเป็ นเครื่ องมือทางการเงิน ที่ไม่ใช่ สัญ ญาประกัน ภัย หรื อถือเป็ นสัญญา
บริการ ดูย่อหน้ าที่ ข20 และ ข21)
ข19.3 การรั บ ประกัน ภัยไว้ เ อง (self-insurance) กล่ า วอีก อย่า งหนึ่ ง ยังคงเก็บ ความเสี่ยง
ที่สามารถได้ รับคุ้มครองหากได้ มีการทําสัญญาประกันภัยไว้ (ในกรณีน้ ี ถือว่าไม่เกิด
สัญญาประกันภัยเพราะไม่มีข้อตกลงกับคู่สญ
ั ญาอื่น)
ข19.4 สัญญา (เช่ น สัญญาเกี่ยวกับการพนั นขันต่อ) ที่กาํ หนดให้ จ่ายเงินหากเหตุการณ์ใน
อนาคตอั น ไม่ แ น่ น อนเกิด ขึ้ น แต่ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ เ ป็ นเงื่ อ นไขล่ ว งหน้ า ในสั ญ ญาสํา หรั บ
การจ่ายเงินว่าเหตุการณ์น้ันต้ องกระทบต่อผู้เอาประกันภัยในทางลบ อย่างไรก็ตามสัญญา
ประเภทดังกล่าวไม่ได้ หมายรวมถึงสัญญาที่มีการกําหนดการจ่ายเงินไว้ ล่วงหน้ าสําหรับ
ความเสียหายจากเหตุการณ์ท่รี ะบุไว้ เช่น การเสียชีวิต หรืออุบัติเหตุ (ดูย่อหน้ าที่ ข13)
ข19.5 ตราสารอนุ พันธ์ท่ีทาํ ให้ คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งมีความเสี่ยงทางการเงิน แต่ไม่ใช่ความเสี่ยง
ด้ า นการรั บ ประกั น ภั ย เนื่ อ งจากได้ ก ํา หนดให้ คู่ สั ญ ญาต้ อ งจ่ า ยเงิ น เฉพาะจาก
การเปลี่ ย นแปลงในอั ต ราดอกเบี้ ย ราคาเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ราคาโภคภั ณ ฑ์
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีของราคาหรื ออัตราต่างๆ การจัดอันดับ
เครดิตหรือดัชนีเครดิต หรือตัวแปรอื่น เช่ น ตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงินโดยที่
ตัวแปรนั้นไม่ได้ เกี่ยวข้ องเป็ นการเฉพาะกับคู่สัญญา (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
ข19.6 การคํา้ ประกันที่เกี่ยวข้ องกับเครดิต (หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาประเภท credit
derivative default หรือสัญญาประกันภัยสินเชื่อ) ที่กาํ หนดให้ มีการจ่ายเงินแม้ ว่าผู้ถือ
ไม่ ได้ เ กิ ด ความเสีย หายจากการที่ลูก หนี้ ไม่ ส ามารถจ่ า ยชํา ระหนี้ ได้ เมื่ อ ถึ งกํา หนด
(ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ ))
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ข21

ข19.7 สัญญาที่กาํ หนดให้ จ่ายเงินตามภูมิอากาศ ภูมิประเทศ หรื อตัวแปรทางกายภาพอื่นที่
ไม่เกี่ยวข้ องเป็ นการเจาะจงกับคู่สัญญา (โดยทั่วไปเรียกว่าตราสารอนุพันธ์ท่เี กี่ยวข้ อง
กับสภาพอากาศ (weather derivatives))
ข19.8 สั ญญาประเภทการคํ้า ประกันมหั นตภั ย (catastrophe bonds) ที่จ่ ายส่ วนที่ลดลงของ
เงินต้ น ดอกเบี้ย หรือทั้งสองอย่างที่ผ้ ูเอาประกันภัยมีสิทธิได้ รับ โดยขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ
ภูมิประเทศ หรือตัวแปรทางกายภาพอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องเป็ นการเฉพาะเจาะจงกับคู่สญ
ั ญา
หากสัญญาที่อธิบายในย่ อหน้ าที่ ข19 ก่อให้ เกิดสินทรั พย์ทางการเงิน หรื อหนี้ สินทางการเงิน
สัญญานั้นอยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ในกรณีเช่นนี้แสดงให้ เห็นว่ าคู่สัญญาใช้ วิธีปฏิบัติ
ที่เรียกว่าการบัญชีเงินฝาก (deposit accounting) ซึ่งเกี่ยวข้ องกับเรื่องต่อไปนี้
ข20.1 คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งรับรู้ค่าตอบแทนที่ได้ รับเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินแทนที่จะรับรู้เป็ นรายได้
ข20.2 คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งรั บรู้ค่าตอบแทนที่จ่ายไปเป็ นสินทรั พย์ทางการเงินแทนที่จะรั บรู้
เป็ นค่าใช้ จ่าย
หากสัญญาที่อธิบายในย่อหน้ าที่ ข19 ไม่ก่อให้ เกิดสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหนี้สินทางการเงิน
ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 18 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เรื่ อ ง รายได้ (เมื่ อ มี
การประกาศใช้ ) ภายใต้ มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวกําหนดให้ รายได้ จากรายการที่เกี่ยวข้ อง
กับ การให้ บ ริ ก ารถู ก รั บ รู้ โดยวิ ธีสัด ส่ ว นของงานที่ทาํ เสร็จ ของรายการ หากผลของรายการ
ดังกล่าวสามารถประมาณได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ความเสีย่ งด้านการรับประกันภัยทีส่ ําคัญ

ข22
ข23

ข24

สัญญาใดๆ จะถือว่ า เป็ นสัญญาประกันภัยก็ต่อเมื่อ เฉพาะกรณีท่ีสัญญานั้ นได้ โอนความเสี่ยง
ด้ านการรับประกันภัยที่สาํ คัญ ย่อหน้ าที่ ข8 ถึง ข21 ได้ กล่าวถึงความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย
และย่อหน้ าต่อไปนี้จะอธิบายวิธกี ารประเมินว่าความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยสําคัญหรือไม่
ความเสี่ยงด้ านการรั บประกันภัยจะสําคัญถ้ าเหตุการณ์ท่รี ั บประกันภัยทําให้ ผ้ ูรับประกันภัยต้ อง
จ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมอย่างมีนัยสําคัญภายใต้ สถานการณ์ต่างๆ โดยไม่รวมสถานการณ์ท่ขี าด
สาระเชิงพาณิชย์ (Commercial substance) (กล่าวคือ ไม่มีผลกระทบอย่างเห็นได้ ชัดต่อมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของรายการ) หากการจ่ายผลประโยชน์เพิ่มอย่างมีนัยสําคัญภายใต้ สถานการณ์ท่มี ี
สาระเชิงพาณิชย์จะถือว่าเป็ นไปตามเงื่อนไขในประโยคแรก ถึงแม้ ว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ท่ี
รับประกันภัยเป็ นไปได้ น้อยมาก หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะจ่ายตามภาระ
ผูกพัน (ซึ่งคํานวณจากวิธกี ารถ่วงนํา้ หนักด้ วยความน่าจะเป็ น) คิดเป็ นสัดส่วนเพียงเล็กน้ อยของ
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดตามสัญญาที่เหลืออยู่ท้งั หมด
ผลประโยชน์เพิ่ มเติมตามที่กล่ าวถึงในย่อหน้ าที่ ข23 หมายถึงจํานวนเงินที่เกินกว่ าจํานวนเงิน
ที่จะจ่ายหากไม่มีสถานการณ์ท่เี อาประกันภัยเกิดขึ้น (ไม่รวมสถานการณ์ท่ขี าดสาระเชิงพาณิชย์)
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จํา นวนเงิน เพิ่ มเติ มดั งกล่ า วรวมถึงค่ าใช้ จ่ ายในการจัด การค่ าสิน 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)
การเสียชีวิตของผู้ เอาประกันภัยทําให้ ผ้ ูรับประกันภัยไม่สามารถได้ รับค่ าธรรมเนียม
สําหรั บการให้ บริ การจัดการลงทุนได้ อีกต่อไป ซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจต่อผู้รับ
ประกันภัยดังกล่ าวไม่ได้ สะท้ อนถึงความเสี่ยงด้ านการรั บประกันภัย แต่เป็ นลักษณะ
เช่ นเดียวกับ ที่ผ้ ู จัด การกองทุ น รวมไม่ได้ รับ โอนความเสี่ยงด้ านการรั บ ประกันภัยที่
เกี่ยวข้ องกับโอกาส การเสียชีวิตของลูกค้ า ดังนั้นโอกาสที่จะเกิด การสูญเสียค่าบริการ
จัดการลงทุนในอนาคตจึงไม่เกี่ยวข้ องในการประเมินนัยสําคัญของการโอนความเสี่ยง
ด้ านการรับประกันภัยตามสัญญา
ข24.2 การยกเว้ นค่ าธรรมเนี ยมในการยกเลิกหรื อเวนคืนสัญญาเนื่ องจากผู้ เอาประกันภัย
ได้ เสียชีวิต เพราะว่าสัญญาประกันภัยทําให้ เกิดค่าธรรมเนียมดังกล่าว ดังนั้นการยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ไม่ได้ ถือเป็ นการชดเชยความเสียหายแก่ผ้ ูเอาประกันภัยสําหรั บ
ความเสี่ยงที่มีอยู่ ก่ อนการเกิดสัญ ญา ดังนั้ น ค่ าธรรมเนี ยมเหล่ านี้ จึ งไม่ เกี่ยวข้ อ งใน
การประเมินความสําคัญของการโอนความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยตามสัญญา
ข24.3 การจ่ายเงินที่อยู่บนเงื่อนไขของเหตุการณ์ท่ไี ม่ได้ ก่อให้ เกิดความเสียหายที่มีนัยสําคัญ
ต่ อ ผู้ เ อาประกัน ภั ย ตั ว อย่ า งเช่ น หากพิ จ ารณาสัญ ญาที่ก ํา หนดให้ ผ้ ู รั บ ประกัน ภั ย
จ่ ายเงินหนึ่งล้ านบาทหากสินทรั พย์ของผู้เอาประกันภัยที่ได้ รับความเสียหายคิดเป็ น
มูลค่าทางเศรษฐกิจเพี ยงหนึ่งบาท ในกรณีของสัญญานี้จะเห็นได้ ว่าผู้เอาประกันภัย
ไม่ ไ ด้ โ อนความเสี่ ย งที่ มี นั ย สํา คั ญ ในการสู ญ เสี ย (คื อ เงิ น 1 บาท) ให้ กั บ ผู้ รั บ
ประกั น ภั ย ในขณะเดี ย วกั น สั ญ ญานี้ ได้ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี่ ย งที่ ไ ม่ ใ ช่ ค วามเสี่ ย ง
ด้ า นการรั บ ประกั น ภั ย ที่ท าํ ให้ ผ้ ู อ อกสัญ ญาจํา เป็ นจะต้ อ งจ่ า ยเงิ น 999,999 บาท
หากเหตุ ก ารณ์ ท่ี ร ะบุ ไ ว้ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากผู้ รั บ ประกั น ภั ย ไม่ ไ ด้ รั บ โอนความเสี่ ย ง
ด้ านการรับประกันภัยที่มีนัยสําคัญจากผู้เอาประกันภัย ดังนั้นสัญญานี้จึงไม่ใช่สัญญา
ประกันภัย
ข24.4 ค่าสินไหมที่อาจได้ รับคืนจากการเอาประกันภัยต่อ ผู้รับประกันภัยบันทึกรายการส่วนนี้
แยกต่างหาก
ผู้รับประกันภัยต้ องประเมินความสําคัญของความเสี่ยงด้ านการรั บประกันภัยเป็ นรายสัญญา
แทนที่จ ะใช้ ระดับความมี นัยสําคัญต่อ งบการเงิน ดังนั้ นจึ งเป็ นไปได้ ท่ีความเสี่ยงด้ านการรั บ
ประกันภัยจะมีนัยสําคัญแม้ ว่าความน่าจะเป็ นที่จะเกิดความเสียหายที่มีสาระสําคัญจากสัญญา
ทั้งหมดจะตํ่าการประเมินความเสี่ยงเป็ นรายสัญญาจะช่วยให้ การพิจารณาจัดประเภทสัญญาเป็ น
สัญญาประกันภัยง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามหากผู้รับประกันภัยเห็นว่ากลุ่มของสัญญาที่ประกอบด้ วย
สัญ ญาย่ อ ยๆที่มี ลัก ษณะคล้ า ยคลึ ง กัน ส่ว นใหญ่ มีก ารโอนความเสี่ย งด้ า นการรั บ ประกัน ภั ย
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ผู้รับประกันภัยไม่จาํ เป็ นต้ องพิจารณาสัญญาที่ไม่ใช่อนุ พันธ์ภายในกลุ่มเป็ นรายสัญญา เพื่อที่จะ
ระบุสญ
ั ญาจํานวนเล็กน้ อยที่ไม่ได้ โอนความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยที่มีนัยสําคัญ
ตามข้ อกําหนดในย่อหน้ าที่ ข23 ถึง ข25 หากสัญญาทําให้ เกิดการจ่ายผลประโยชน์การเสียชีวิต
มากกว่าจํานวนเงินที่ต้องจ่ายหากมีชีวิตอยู่ สัญญานั้นเป็ นสัญญาประกันภัย เว้ นแต่ผลประโยชน์
การเสียชี วิตที่เพิ่ มขึ้นนั้นไม่ มีนัยสําคัญ (พิ จารณาความมีนัยสําคัญเป็ นรายสัญญาแทนที่จะใช้
ความมี นั ยสํา คั ญ ที่ร ะดั บ ของกลุ่ มสัญ ญาทั้งหมด) ตามที่ได้ ก ล่ า วไว้ แ ล้ วในย่ อ หน้ า ที่ ข24.2
ว่าการยกเว้ นค่าธรรมเนียมในการยกเลิกและเวนคืนเนื่องจากการเสียชีวิตไม่ได้ ถูกนํามาพิจารณา
ในการประเมิ น นั ย สํา คั ญ หากการยกเว้ นนั้ น ไม่ ถื อ เป็ นการชดเชยความเสี ย หายให้ แก่
ผู้เอาประกันภัยสําหรับความเสี่ยงที่มีอยู่ก่อนการเกิดสัญญา ในทํานองเดียวกัน สัญญาเงินรายปี
(annuity) ที่จ่ายจํานวนเงินให้ ผ้ ูเอาประกันภัยอย่างสมํ่าเสมอในช่วงที่ผ้ ูเอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่
ถือเป็ นสัญญาประกันภัย เว้ นแต่ว่าจํานวนเงินที่ต้องจ่ายให้ ท้งั หมดตามสัญญานั้นไม่มีนัยสําคัญ
ย่อหน้ าที่ ข23 กล่ าวถึงผลประโยชน์เพิ่มเติม ผลประโยชน์เพิ่ มเติมเหล่ านี้อาจมีข้อกําหนดให้
จ่ า ยผลประโยชน์ เร็วขึ้น หากเหตุการณ์ท่ีรั บประกันภัยเกิดเร็วขึ้น และจํา นวนเงิน ที่จ่ ายไม่ ได้
ถู กปรั บปรุ งด้ วยมู ลค่ าตามเวลา ตัวอย่างเช่ น การประกันชีวิตแบบตลอดชีพที่มีผลประโยชน์
เสียชี วิ ตคงที่ (กล่ า วอีก อย่ า งหนึ่ งคือ การประกัน ภัยที่ให้ ผลประโยชน์ก ารเสียชี วิต คงที่ไม่ ว่า
ผู้ เ อาประกั น ภั ย เสี ย ชี วิ ต เมื่ อ ไรก็ต ามโดยไม่ มี วั น สิ้ นสุ ด ความคุ้ ม ครอง) เป็ นที่ แ น่ น อนว่ า
ผู้เอาประกันภัยจะต้ องเสียชีวิตแต่วันที่ของการเสียชีวิตยังไม่แน่นอน ซึ่งผู้รับประกันภัยจะได้ รับ
ความเสียหายเป็ นรายสัญ ญาหากผู้ เอาประกัน ภัยเสียชี วิ ต เร็ว ขึ้น แม้ ว่า จะไม่ มีความเสียหาย
ในระดับของกลุ่มของสัญญาก็ตาม
หากสั ญ ญาประกั น ภั ย ถู ก แยกออกเป็ นองค์ ป ระกอบของการฝากเงิ น และองค์ ป ระกอบของ
การรั บ ประกั น ภั ย ความสํา คั ญ ของการโอนความเสี่ ยงด้ า นการรั บ ประกัน ภั ยจะถู ก ประเมิ น
โดยพิ จ ารณาจากองค์ ประกอบของการรั บประกัน ภัย ความสําคั ญของความเสี่ ยงด้ านการรั บ
ประกั น ภั ย ที่ ถู ก โอนโดยอนุ พั น ธ์ ท างการเงิ น แฝงจะถู ก ประเมิ น โดยพิ จ ารณาจากอนุ พั น ธ์
ทางการเงินแฝง
การเปลีย่ นแปลงระดับของความเสีย่ งด้านการรับประกันภัย
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บางสัญญาไม่ ได้ โอนความเสี่ยงด้ านการรั บประกันภัยไปให้ ผ้ ู รับประกันภัยเมื่อเริ่ มต้ นสัญญา
แม้ ว่าจะโอนความเสี่ยงด้ านการรั บประกันภัยในเวลาต่อมา ตัวอย่างเช่น หากพิ จารณาสัญญา
ที่จ่ายผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่ระบุไว้ และให้ สิทธิเลือกแก่ผ้ ูเอาประกันภัยที่จะนํากําไร
จากการลงทุ น เมื่ อ ครบกํา หนดเพื่ อ ซื้ อสัญ ญาเงิ น รายปี ตลอดชี พ (life-contingent annuity)
ในอัตราเบี้ยประกันภัยรายงวดที่คิดให้ กบั ผู้เอาประกันภัยรายใหม่คนอื่นๆ ในปัจจุบัน จะเห็นว่า
สัญญานี้ไม่ได้ โอนความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยไปให้ ผ้ ูรับประกันภัยจนกว่าจะมีการใช้ สิทธิ
ดั ง กล่ า ว เพราะผู้ รั บ ประกัน ภัย ยั ง คงมี อิสระที่จ ะคิ ด เบี้ ยประกัน ภัย สํา หรั บ สัญ ญาเงิน รายปี
(annuity) บนพื้ นฐานที่ ส ะท้ อ นถึ ง ความเสี่ ย งด้ านการรั บ ประกั น ภั ย ที่ ถู ก โอนไปให้ แก่
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ผู้รับ ประกัน ภัยในเวลานั้ น อย่ างไรก็ตาม หากสัญญาดั งกล่ าวกําหนดเบี้ยประกัน ภัยรายงวด
ตั้งแต่ ต้น (หรื อกําหนดหลั กที่จ ะใช้ ในการคํานวณเบี้ยประกัน ภัยรายงวด) ถือว่ า สัญญานั้ น มี
การโอนความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยไปให้ ผ้ ูออกเมื่อเริ่มต้ นสัญญา
สัญญาที่มีคุณสมบัติเป็ นสัญญาประกันภัยยังคงเป็ นสัญญาประกันภัยจนกว่าสิทธิและภาระผูกพัน
ทั้งหมดถูกทําให้ ส้ นิ สุดหรือสิ้นผลบังคับ
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