เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๔๐ ง

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
ที่ ๓/๒๕๕๖
เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๔
เรื่อง สัญญาประกันภัย
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗
ที่กําหนดให้สภาวิชาชีพบัญ ชีมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดและปรับปรุง มาตรฐานการบัญ ชีเพื่อใช้เป็น
มาตรฐานในการจัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีและกฎหมายอื่น ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีนั้น
ต้อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบวิ ช าชี พ บั ญ ชี และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจะใช้บังคับได้
สภาวิชาชีพ บัญ ชี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญ ชี
ในการประชุมครั้งที่ ๒๙ (๑/๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๔ เรื่อง สัญญาประกันภัย ตามที่กําหนด
ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พิชัย ชุณหวชิร
นายกสภาวิชาชีพบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรือ่ ง
สัญญาประกันภัย

คาแถลงการณ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้เป็ นไปตามเกณฑ์ท่ีกาหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ระหว่ างประเทศ ฉบับ ที่ 4 เรื่ อง สัญญาประกันภั ย พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็ นการแก้ ไ ขของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่ส้ นิ สุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 (IFRS No. 4 Insurance Contracts
(Bound Volume 2012))
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรือ่ ง
สัญญาประกันภัย
สารบัญ
บทนา
วัตถุประสงค์
ขอบเขต
อนุ พนั ธ์ทางการเงินแฝง
การแยกองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน
การรับรูแ้ ละการวัดมู ลค่า
การยกเว้นการถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆเป็ นการชัว่ คราว
การทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิ
การด้ อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
อัตราดอกเบี้ยในตลาดปัจจุบัน
การถือปฏิบัตติ ามแนวปฏิบัติท่ใี ช้ อยู่ต่อไป
ความระมัดระวัง
กาไรขั้นต้ นจากการลงทุนที่จะได้ รับในอนาคต
การบัญชีเงา
สัญญาประกันภัยที่ได้มาจากการรวมธุรกิจหรือการโอนกลุ่มสัญญาประกันภัย
ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ
ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจในสัญญาประกันภัย
ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจในเครื่องมือทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมู ล
การอธิบายจานวนเงินที่รบั รูใ้ นงบการเงิน
ลักษณะและขอบเขตของความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย
วันถือปฏิบตั ิ และการปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
การเปิ ดเผยข้อมู ล
การกาหนดประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่
ภาคผนวก ก : คานิยาม
ภาคผนวก ข : นิยามของสัญญาประกันภัย

ย่อหน้าที่
บทนา 1-บทนา 12
1
2-12
7-9
10-12
13-35
13-20
15-19
20
21-30
24
25
26
27-29
30
31-33
34-35
34
35
36-39
36-37
38-39ก
40-45
42-44
45
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บทนา
เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
บทนา 1

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ เป็ นมาตรฐานฉบั บ แรกเกี่ ย วกั บ สั ญ ญาประกั น ภั ย
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับสัญญาประกันภัยมีความหลากหลายและมักแตกต่างจากแนวปฏิบัติ
ในภาคธุรกิจอื่นๆ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ
1.1 เพื่อจากัดการแก้ ไขวิธีการทางบัญชีสาหรับสัญญาประกันภัย จนกว่าโครงการระยะที่สองของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยจะแล้ วเสร็จ
1.2 เพื่อกาหนดให้ กิจการใดๆ ที่ออกสัญญาประกันภัย (ผู้รับประกันภัย) เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับ
สัญญาดังกล่าว

บทนา 2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นฐานสาหรับก้ าวไปสู่โครงการระยะที่สอง ซึ่งคาดว่าจะ
ดาเนินการให้ เสร็จสิ้น เมื่อได้ สารวจแนวความคิดที่เกี่ยวข้ องและปัญหาในทางปฏิบัติท้งั หมด

สาระสาคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
บทนา 3

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ถือ ปฏิบัติ กับสัญญาประกันภั ยทั้งหมด (รวมถึ งสัญญา
ประกันภัยต่อ) ที่กจิ การเป็ นผู้ออกและสัญญาประกันภัยต่อที่กจิ การถือไว้ ยกเว้ นสัญญาที่ถูกระบุให้
ครอบคลุมโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื่นๆ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ถือปฏิบัติกับสินทรัพย์อ่ นื ๆ และหนี้สนิ อื่นๆ ของผู้รับประกันภัย เช่ น
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สนิ ทางการเงินซึ่งอยู่ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่ าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) นอกจากนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ กล่าวถึงการบัญชีสาหรับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด

บทนา 4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยกเว้ นเป็ นการชั่วคราว(กล่าวคือในโครงการระยะที่หนึ่ง) ให้
ผู้รับประกันภัยไม่ต้องปฏิบัติตามข้ อกาหนดบางประการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
อื่ น ๆ รวมทั้ง ข้ อ ก าหนดตามแม่ บ ทการบั ญ ชี ใ นการเลื อ กใช้ นโยบายการบั ญ ชี ส าหรั บ สั ญ ญา
ประกันภัย อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีข้อกาหนด ดังนี้
4.1 ห้ ามตั้งประมาณการหนี้สินสาหรับค่ าสินไหมทดแทนที่ยังไม่ เกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน (เช่น สารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากมหันตภัย และสารองรักษาระดับค่าสินไหม
ทดแทน)
4.2 ให้ ทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิ จากการประกันภัยที่รับรู้แล้ ว และทดสอบการด้ อยค่าของ
สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ
4.3 ให้ ผ้ ูรับประกันภัยบันทึกหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน ของกิจการ
จนกว่าภาระหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยนั้นจะหมดลง หรือยกเลิก หรือสิ้นผลบังคับ และให้
แสดงหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยโดยไม่มีการหักกลบกับสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อที่
เกี่ยวข้ อง
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บทนา 5

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้อนุ ญาตให้ ผ้ ูรับประกันภัยเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
สาหรั บสัญญาประกันภั ย ก็ต่อเมื่อผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นทาให้ งบการเงินของกิจการแสดง
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินมากขึ้นโดยไม่ทาให้ ความน่าเชื่อถือ
ลดลง หรือทาให้ มีความน่ าเชื่อถือมากขึ้นโดยไม่ทาให้ ความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
ของผู้ใช้ งบการเงินลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้รับประกันภัยไม่สามารถเริ่มนาวิธปี ฏิบัติดังต่อไปนี้มา
ใช้ ถึงแม้ ว่ากิจการอาจยังใช้ นโยบายการบัญชีท่เี กี่ยวข้ องกับเรื่องเหล่านี้ต่อไป
5.1 การวัดมูลค่าหนี้สนิ จากการประกันภัยโดยใช้ หลักการไม่คิดลด
5.2 การวัดมูลค่าสิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนในอนาคตด้ วยมูลค่าที่สงู
กว่ามูลค่ายุติธรรมของค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับค่ าธรรมเนียมในปั จจุ บันซึ่ง
เรียกเก็บโดยผู้ให้ บริการในตลาดรายอื่นๆ ซึ่งให้ บริการที่คล้ ายคลึงกัน
5.3 การใช้ นโยบายการบัญชีท่แี ตกต่างกันสาหรับหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยของบริษัทย่อย

บทนา 6

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้อ นุ ญาตให้ เริ่ มใช้ นโยบายการบัญชี ในการวัด มู ลค่ าของ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่กาหนดในแต่ ละรอบระยะเวลาบัญชี อย่ างสม่าเสมอ ให้ สะท้ อนอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดปั จจุ บัน (และกิจการสามารถเลือกใช้ การประมาณการ และข้ อสมมติอ่ ืนๆที่เป็ น
ปั จจุ บันด้ วยได้ ) หากไม่ มีการอนุ ญาตเช่ นนี้ไว้ ผู้ รั บประกันภั ยจะต้ อ งนาเรื่ อ งการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีไปถือปฎิบัติสาหรับหนี้สนิ ทุกรายการที่คล้ ายคลึงกันโดยสม่าเสมอ

บทนา 7

ผู้รับประกันภัยไม่จาเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสาหรับสัญญาประกันภัย เพื่อขจัดความ
ระมั ด ระวั ง ที่ ม ากเกิ น ความจ าเป็ น อย่ า งไรก็ต ามหากผู้ รั บ ประกั น ภั ย ได้ วั ด มู ล ค่ า จากสัญ ญา
ประกันภัยด้ วยความระมัดระวังที่เพียงพอแล้ ว ผู้รับประกันภัยไม่ควรเพิ่มความระมัดระวังขึ้นไปอีก

บทนา 8

มีข้อสมมติท่ีโต้ แย้ งว่ างบการเงินของผู้รับประกันภัยจะเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ของ
ผู้ใช้ งบการเงินและน่ าเชื่อถือน้ อยลง หากผู้รับประกันภัยนานโยบายการบัญชีท่สี ะท้ อนกาไรขั้นต้ น
จากการลงทุนที่จะได้ รับในอนาคตมาใช้ ในการวัดมูลค่าสัญญาประกันภัย

บทนา 9

เมื่ อ ผู้ รั บ ประกั น ภั ย เปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ส าหรั บ หนี้ สิ น จากสัญ ญาประกั น ภั ย ผู้ รั บ
ประกันภัยอาจกาหนดประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน ใหม่ บางส่วนหรือทั้งหมดไปเป็ นประเภท
“สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน”

บทนา 10

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
10.1 ให้ ความชัดเจนว่าผู้รับประกันภัยไม่จาเป็ นต้ องแยกบันทึกบัญชีอนุพันธ์ทางการเงินแฝงด้ วย
มูลค่ายุติธรรม หากอนุพันธ์ทางการเงินแฝงนั้นเป็ นไปตามคานิยามของสัญญาประกันภัย
10.2 ให้ ผ้ ูรับประกันภัยต้ องแยกองค์ประกอบส่วนที่เป็ นการรับฝากเงินในสัญญาประกันภัยบาง
ประเภท เพื่อหลีกเลี่ยงการไม่ บันทึกรายการสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
ของผู้รับประกันภัย
10.3 ให้ ความชัดเจนของแนวปฏิบัติท่เี รียกว่า “การบัญชีเงา”
10.4 อนุญาตให้ แสดงรายการในงบการเงินเพิ่มเติมสาหรับ สัญญาประกันภัยที่ได้ มาจากการรวม
ธุรกิจหรือจากการรับโอนกลุ่มสัญญาประกันภัย
10.5 กล่ าวถึงในเบื้องต้ นเกี่ยวกับลักษณะการร่ วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจที่มีอยู่ในสัญญา
ประกันภัยหรือเครื่องมือทางการเงิน
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บทนา 11 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อช่วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจถึง
11.1 จานวนเงินที่เกิดจากสัญญาประกันภัยในงบการเงินของผู้รับประกันภัย
11.2 ลักษณะ และขนาดของความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย
บทนา 12 กิจ การต้ อ งนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ มาถื อ ปฏิบั ติ กับ งบการเงิ น สาหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป โดยสนับสนุนให้ นามาใช้ ปฏิบัติ
ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ ผู้รับประกันภัยไม่ จาเป็ นต้ องนาข้ อกาหนดบางประการของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับข้ อมูลเปรียบเทียบซึ่งเกี่ยวข้ องกับรอบระยะเวลาบัญชีท่ี
เริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559
บทนา 13 (บทนานี้ไม่ใช้ )
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ประกอบด้ วยย่ อหน้ าที่ 1 ถึง 45 ทุกย่ อหน้ ามีความสาคัญเท่ากัน โดย
ตัวอักษรหนาดาถือเป็ นหลักการที่สาคัญ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องอ่ านโดยคานึงถึง
ข้ อกาหนดของแม่บทการบัญชี ในกรณีท่ไี ม่ได้ ให้ แนวปฏิบัติในการเลือกและการใช้ นโยบายการบัญชี ให้ กิจการ
ถือปฏิบั ติตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2552) เรื่ อง นโยบายการบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้ อผิดพลาด

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรือ่ ง สัญญาประกันภัย
วัตถุประสงค์
1.

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับนี้มีวัตถุ ประสงค์ เพื่ อ กาหนดรายงานทางการเงินสาหรั บสัญญา
ประกันภัยที่ออกโดยกิจการใดๆ (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะใช้ คาว่า “ผู้รับประกันภัย”)
จนกว่าโครงการในระยะที่สองของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยจะแล้ วเสร็จ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ต้องการ
1.1 จากัดการแก้ ไขวิธกี ารบัญชีของผู้รับประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัย
1.2 เปิ ดเผยข้ อมู ลซึ่งระบุ และอธิบายถึงจานวนเงินที่เกิดจากสัญญาประกันภั ยในงบการเงินของผู้ รับ
ประกันภัย และช่ วยให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจถึงจานวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่ แน่ นอนของ
กระแสเงินสดในอนาคตจากสัญญาประกันภัย

ขอบเขต
2.

กิจการต้ องนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกบั
2.1 สัญญาประกันภัย (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่ อ) ที่กิจการเป็ นผู้ ออก และสัญญาประกันภั ยต่ อ ที่
กิจการถือไว้
2.2 เครื่องมือทางการเงินที่กิจการออกซึ่งมีลักษณะการร่ วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ (ดูย่อหน้ าที่ 35)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) กาหนดให้ เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงเครื่องมือทาง
การเงินที่มีลักษณะดังกล่าวด้ วย

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ ได้ กล่ าวถึงวิธีการบัญชีในเรื่องอื่นๆของผู้รับประกันภัย เช่ น
การบัญชี สาหรั บ สิน ทรั พย์ ท างการเงิ น ที่ถือ โดยผู้ รั บ ประกันภั ยและหนี้ สิน ทางการเงิ น ที่ออกโดยผู้ รั บ
ประกันภัย (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสาหรับ เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อ
มีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่องมือ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทาง
การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ยกเว้ นข้ อกาหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงในย่อหน้ าที่ 45
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4.

กิจการต้ องไม่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกบั
4.1 การรับประกันสินค้ าโดยตรง โดยผู้ผลิต ตัวแทนจาหน่าย หรือผู้ค้าปลีก (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ
หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น)
4.2 สินทรัพย์และหนี้สนิ ของนายจ้ างภายใต้ โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน (ดู มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง
การจ่ ายโดยใช้ ห้ ุ นเป็ นเกณฑ์ และภาระผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุท่ีรายงานโดย
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชี และการ
รายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ)
4.3 สิทธิตามสัญญาหรือภาระผูกพัน ตามสัญญาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ ประโยชน์หรือสิทธิ ท่จี ะใช้
ประโยชน์ในอนาคตของรายการที่ไม่ใช่ รายการทางการเงิน (ตัวอย่างเช่ น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
บางอย่าง ค่าสิทธิ การจ่ายค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น และรายการที่คล้ ายคลึงกัน) เช่ นเดียวกับ การประกัน
มูลค่าคงเหลือของผู้เช่ า ที่แฝงอยู่ในสัญญาเช่ าการเงิน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง
2552) เรื่ อง สัญญาเช่ า มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรั บปรุง 2552) เรื่ อง รายได้ และ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน)
4.4 สัญญาคา้ ประกันทางการเงิน เว้ นแต่ผ้ ูออกได้ แสดงอย่างเปิ ดเผยชัดเจนมาก่อนว่าผู้ออกถือว่าสัญญา
ดั ง กล่ าวเป็ นสัญญาประกันภั ย และได้ ใ ช้ วิธีก ารบั ญชี ซ่ึง ใช้ ปฏิบั ติ กับ สัญญาประกันภั ย ในกรณี
ดังกล่ าว ผู้ออกอาจเลือกถือ ปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการ
สาหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 39 เรื่ อง การรั บรู้แ ละการวัดมู ลค่ า เครื่ องมือ ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )หรื อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือ
เลือกถือ ปฏิบัติ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี้สาหรั บ รายการที่เกิดจากสัญญาค้า
ประกันทางการเงิน ผู้ ออกอาจเลือกปฏิบัติเป็ นรายสัญญาได้ แต่เมื่อเลือกวิธีการบัญชีใดสาหรับแต่
ละสัญญาแล้ ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
4.5 เจ้ าหนี้หรื อลูกหนี้สาหรับ สิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจ (ดู มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ)
4.6 สัญญาประกันภัยตรงที่กจิ การถือไว้ (กล่าวคือ สัญญาประกันภัยตรงซึ่งกิจการเป็ นผู้เอาประกันภัย)
อย่ างไรก็ตาม ผู้เอาประกันภัยต่ อ ต้ องนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับ
สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้

5.

เพื่อความสะดวกในการอ้ างอิง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้เรียกกิจการใดๆ ที่ออกสัญญา
ประกั นภั ย ว่ า ผู้ รั บ ประกัน ภั ย ไม่ ว่ าผู้ อ อกสัญญานั้ นจะเป็ นผู้ รั บ ประกัน ภั ย ตามกฎหมายหรื อ ตามที่
หน่วยงานกากับดูแลกาหนดไว้ หรือไม่กต็ าม

6.

สัญญาประกันภั ยต่ อเป็ นสัญญาประกันภั ย ชนิดหนึ่ง ดังนั้น การอ้ างอิง ถึงสัญญาประกันภั ย ทั้งหมดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อด้ วย
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อนุ พนั ธ์ทางการเงินแฝง
7.

มาตรฐานการบั ญชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อ ง การรั บ รู้ แ ละการวัด มู ลค่ า เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก าร
ประกาศใช้ ) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่องมือทางการเงิ น (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) กาหนดให้ กิจการแยกอนุ พันธ์ทางการเงินแฝงบางอย่ างออกจากสัญญาหลัก โดยวัดมูลค่ า
อนุพันธ์ทางการเงินแฝงนั้นด้ วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกาไรหรือขาดทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวถือปฏิบัติกับอนุพันธ์ทางการเงินแฝงในสัญญาประกันภัย
ด้ วย เว้ นแต่อนุพันธ์ทางการเงินแฝงนั้นเป็ นสัญญาประกันภัย

8.

ผู้รับประกันภัยไม่ จาเป็ นต้ องแยกและวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิทธิของผู้เอาประกันภัยในการ
เลือกที่จะเวนคืนสัญญาประกันภัยเพื่อจานวนเงินคงที่ (หรือขึ้นอยู่กับจานวนเงินคงที่และอัตราดอกเบี้ย)
ถึงแม้ ว่าราคาที่ใช้ สิทธิจะแตกต่ างจากมูลค่ าตามบัญชีของหนี้สินจากสัญญารับประกันภัยหลัก ทั้งนี้เป็ น
ข้ อยกเว้ นซึ่งไม่ต้องปฏิบัติตามที่ได้ กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัด
มูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) อย่ างไรก็ตามผู้รับประกันภัยต้ องถือปฏิบัติตามข้ อกาหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวสาหรับสิทธิเลือกขายหรือสิทธิเลือกเวนคืนเป็ นเงินสดที่
แฝงอยู่ ในสัญญาประกันภัยหากมู ลค่ า เวนคืนผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรทางการเงิน (เช่ น
ราคาหรื อดัชนีตราสารทุน หรื อ ราคาหรือดัชนีโภคภัณฑ์) หรือตัวแปรที่ไม่ ใช่ ตัวแปรทางการเงินซึ่งไม่
เกี่ยวข้ องกับคู่สญ
ั ญาประกันภัย นอกจากนี้ ข้ อกาหนดดังกล่าวยังให้ ถือปฏิบัติในกรณีท่คี วามสามารถของ
ผู้เอาประกันภัยที่จะใช้ สทิ ธิเลือกขายหรือสิทธิเลือกเวนคืนเป็ นเงินสดขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงในตัวแปร
ดังกล่ าว (ตัวอย่างเช่ น สิทธิเลือกขายซึ่งจะสามารถใช้ สิทธิได้ หากดัชนีตลาดหลักทรัพย์ข้ ึนไปถึงระดับที่
ระบุไว้ )

9.

ย่อหน้ าที่ 8 ให้ ถือปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันกับสิทธิเลือกที่จะเวนคืนเครื่องมือทางการเงินซึ่งมีลักษณะการ
ร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ

การแยกองค์ประกอบทีเ่ ป็ นการฝากเงิน
10. สัญญาประกันภัยบางสัญญามีท้งั องค์ประกอบที่เป็ นการประกันภัยและองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน ใน
บางกรณีผ้ ูรับประกันภัยถูกกาหนดหรือได้ รับอนุญาตให้ แยกองค์ประกอบเหล่านั้นออกจากกัน
10.1 ต้ องแยกองค์ประกอบ หากเป็ นไปตามเงื่อนไขทั้งสองข้ อต่อไปนี้
10.1.1 ผู้รับประกันภัยสามารถวัดมูลค่าองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน (รวมถึงสิทธิเลือกเวนคืน
แฝงใดๆ ) แยกต่ า งหากได้ (กล่ า วคื อ สามารถวั ด มู ลค่ า ได้ โ ดยไม่ ต้ อ งพิ จ ารณาถึ ง
องค์ประกอบที่เป็ นการประกันภัย) และ
10.1.2 นโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยไม่ ได้ กาหนดให้ รับรู้ภาระผู กพันและสิทธิท้ังหมดที่
เกิดจากองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน
10.2 อนุญาตแต่ไม่ได้ กาหนดให้ ต้องแยกองค์ประกอบ หากผู้รับประกันภัยสามารถวัดมูลค่าองค์ประกอบ
ที่เ ป็ นการฝากเงิ น แยกต่ า งหากได้ ต ามข้ อ 10.1.1 แต่ น โยบายการบั ญ ชี ข องผู้ รั บ ประกั น ภั ย
กาหนดให้ รับรู้ภาระผูกพันและสิทธิท้งั หมดที่เกิดจากองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน โดยไม่ ต้อง
พิจารณาถึงหลักเกณฑ์ท่ใี ช้ วัดมูลค่าสิทธิและภาระผูกพันเหล่านั้น
10.3 ห้ ามแยกองค์ประกอบ หากผู้รับประกันภัยไม่สามารถวัดมูลค่าองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงินแยก
ต่างหากได้ ตามข้ อ 10.1.1
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11. ตัวอย่ างกรณีท่ีนโยบายการบัญชี ของผู้ รับประกันภัยไม่ ได้ กาหนดให้ รับรู้ภาระผู กพันทั้งหมดที่เกิดจาก
องค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน เช่ น ผู้เอาประกันภัยต่ อรับค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยต่อ แต่
สัญญากาหนดให้ ผ้ ูเอาประกันภัยต่อต้ องจ่ายคืนค่าสินไหมทดแทนนั้นในอนาคต ภาระผูกพันดังกล่าวเกิด
จากองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน หากนโยบายการบัญชีของผู้เอาประกันภัยต่ออนุญาตให้ รับรู้ค่าสินไหม
ทดแทนรับจากผู้รับประกันต่อ เป็ นรายได้ โดยไม่รับรู้ภาระผูกพันในการจ่ายคืนเงินจานวนดังกล่ าว ผู้เอา
ประกันภัยต่อต้ องแยกองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน
12. ในการแยกองค์ประกอบของสัญญา ผู้รับประกันภัยต้ อง
12.1 นามาตรฐานฉบับนี้มาถือปฏิบัติกบั องค์ประกอบที่เป็ นการประกันภัย
12.2 นามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติกบั องค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน

การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่า
การยกเว้นการถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ เป็ นการ
ชัว่ คราว
13. ย่ อหน้ าที่ 10-12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรั บปรุ ง 2552 ) เรื่ อ ง นโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบั ญชี และข้ อผิ ด พลาด ก าหนดเกณฑ์สาหรั บกิจ การเพื่ อ ใช้ ใ นการ
กาหนดนโยบายการบัญชี หากไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกาหนดให้ ถือปฏิบัติเป็ นการเฉพาะกับ
รายการนั้น อย่างไรก็ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยกเว้ นให้ ผ้ ูรับประกันภัยไม่ต้องนาเกณฑ์
เหล่านั้นมาถือปฏิบัติกบั นโยบายการบัญชีสาหรับ
13.1 สัญญาประกันภัยที่ผ้ ูรับประกันภัยเป็ นผู้ออก (รวมทั้งต้ นทุนในการได้ มาที่เกี่ยวข้ องและสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้ อง เช่น รายการตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 31 และ 32) และ
13.2 สัญญาประกันภัยต่อที่ผ้ ูรับประกันภัยถือไว้
14. อย่างไรก็ตาม มาตรฐานฉบับนี้ไม่ ได้ ยกเว้ นผู้รับประกันภัยจากบางหลักเกณฑ์ในย่อหน้ าที่ 10-12 ของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชี และข้ อผิดพลาด กล่าวคือผู้รับประกันภัย
14.1 ต้ องไม่ รับรู้ หนี้สินจากประมาณการหนี้สินใดๆ สาหรั บค่ าสินไหมทดแทนในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น
หากค่าสินไหมทดแทนภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัยเหล่านั้นไม่มีอยู่จริง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
(เช่น สารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากมหันตภัย และสารองรักษาระดับค่าสินไหมทดแทน)
14.2 ต้ องทาการทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิ ตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 15-19
14.3 ต้ องตัดรายการหนี้สินจากสัญญาประกันภัย (หรือ บางส่วนของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย) ออก
จากงบแสดงฐานะการเงินต่อเมื่อหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยนั้นหมดไป กล่าวคือ เมื่อภาระผูกพัน
ตามสัญญานั้นหมดลง หรือถูกยกเลิก หรือสิ้นผลบังคับ
14.4 ต้ องไม่หักกลบ
14.1.1 สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ กับ หนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง หรือ
14.1.2 รายได้ ห รื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยจากสั ญ ญาประกั น ภั ย ต่ อ กั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ รายได้ จ ากสั ญ ญา
ประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง
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14.5 ต้ องพิจารณาว่าสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อเกิดการด้ อยค่าหรือไม่ (ดูย่อหน้ าที่ 20)

การทดสอบความเพียงพอของหนี้ สิน
15. ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ผูร้ บั ประกันภัยต้องประเมินหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย ที่รบั รูไ้ ว้ใน
งบการเงิ นว่ าเพียงพอหรื อไม่ โดยใช้ประมาณการปั จจุ บนั ของกระแสเงิ นสดในอนาคตที่ เกิ ดจาก
สัญญาประกันภัย หากการประเมินนั้นแสดงให้เห็นว่ามู ลค่าตามบัญชีของหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
(หักด้ว ยต้น ทุ น ในการได้ม ารอการตัด บัญชี ที่เ กี่ ยวข้อง และสิ น ทรัพย์ไม่ มี ตัวตนที่ เ กี่ย วข้อง เช่ น
รายการที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 31 และ 32) ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับการประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคต ให้รบั รูส้ ่วนที่ไม่เพียงพอทั้งหมดในกาไรหรือขาดทุน
16. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่มีข้อกาหนดให้ ปฏิบัติเพิ่มเติมอีก หากผู้รับประกันภัยได้ ใช้ การ
ทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิ ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดขั้นต่าดังต่อไปนี้แล้ ว
16.1 การทดสอบได้ พิจารณาประมาณการปั จจุ บันของกระแสเงินสดที่เกิดจากสัญญาทั้งหมด รวมทั้ง
กระแสเงินสดที่เกิดจากรายการที่เกี่ยวข้ อง เช่ น ต้ นทุนในการจัดการค่าสินไหมทดแทน และกระแส
เงินสดที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิเลือกแฝงและการประกันผลประโยชน์
16.2 หากการทดสอบแสดงให้ เห็นว่าหนี้สนิ บันทึกไม่เพียงพอ ส่วนที่ไม่เพียงพอทั้งหมดต้ องรับรู้ในกาไร
หรือขาดทุน
17. หากนโยบายการบัญชี ของผู้รับประกันภั ยไม่ ได้ กาหนดให้ ทาการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินตาม
ข้ อกาหนดขั้นต่าในย่อหน้ าที่ 16 ผู้รับประกันภัยต้ อง
17.1 พิจารณามูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง1 หักด้ วย มูลค่าตามบัญชีของ
17.1.1 ต้ นทุนในการได้ มารอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ องใดๆ และ
17.1.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้ องใดๆ เช่น สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาจากการรวมธุรกิจหรือ
การโอนกลุ่มสัญญาประกันภัย (ดูย่อหน้ าที่ 31 และ 32) แต่ ไม่รวมถึงสินทรัพย์จากการ
ประกันภั ยต่ อที่เกี่ยวข้ องเนื่องจากผู้รับประกันภั ย ได้ แยกบันทึกรายการดังกล่ าวต่ างหาก
แล้ ว (ดูย่อหน้ าที่ 20)
17.2 พิจารณาว่าจานวนตามวิธกี ารในข้ อ 17.1 น้ อยกว่ามูลค่าของหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง
หากพิจารณาภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณ
การหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้นหรือไม่ หากน้ อยกว่า ผู้รับประกันภัยต้ อง
รับรู้ส่วนต่ างทั้งหมดในกาไรหรื อขาดทุ น และปรั บลดมู ลค่ าต้ นทุ นในการได้ มารอการตัดบัญชี ท่ี
เกี่ยวข้ องหรื อสินทรั พย์ไม่ มีตัวตนที่เกี่ยวข้ อง หรื อ ปรั บเพิ่ มมู ลค่ าหนี้สินจากสัญญาประกันภั ยที่
เกี่ยวข้ อง
18. หากการทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิ ของผู้รับประกันภัยเป็ นไปตามข้ อกาหนดขั้นต่า ในย่อหน้ าที่ 16
ให้ ทาการทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิ โดยพิจารณาหนี้สินของทุกสัญญาประกันภัยรวมกัน หากการ
1

หนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้ องคือ หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (รวมถึงต้ นทุนในการได้ มารอการตัดบัญชีท่ี
เกี่ยวข้ อง และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้ อง) ซึ่งนโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยไม่ได้ กาหนดให้ ใช้ การทดสอบ
ความเพียงพอของหนี้สนิ ที่เป็ นไปตามข้ อกาหนดขั้นต่าในย่อหน้ าที่ 16
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ทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิ ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดขั้นต่า ให้ เปรียบเทียบกับหนี้สนิ ซึ่งคานวณตาม
วิธีการที่อธิบายไว้ ในย่ อหน้ าที่ 17 แบ่ งตามกลุ่มสัญญา โดยกาหนดให้ สัญญาที่มีความเสี่ยงโดยทั่วไป
คล้ ายคลึงกันและสามารถบริหารจัดการร่วมกันได้ ให้ อยู่ในกลุ่มสัญญาเดียวกัน
19. มูลค่าที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 17.2 (กล่าวคือ มูลค่าของหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้ องซึ่งใช้ ตาม
เกณฑ์ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น
และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น) ต้ องสะท้ อนกาไรขั้นต้ นจากการลงทุนที่จะได้ รับในอนาคต (ดูย่อหน้ าที่ 27–
29) เฉพาะกรณีท่มี ูลค่าของหนี้สนิ ตามสัญญาประกันภัยที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 17.1 ได้ สะท้ อนถึงกาไร
ขั้นต้ นเหล่านั้นด้ วย

การด้อยค่าของสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
20. หากสิ น ทรั พ ย์ จ ากการประกั น ภั ย ต่ อ ของผู้ เ อาประกั น ภั ย ต่ อ เกิ ด การด้ อ ยค่ า ผู้ เอาประกั น ภั ย ต่ อ
ต้ องปรับลดมูลค่ าตามบัญชีลงตามจานวนที่เกิดการด้ อยค่ า และรับรู้ขาดทุนจากการด้ อยค่าในกาไรหรือ
ขาดทุน สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อเกิดการด้ อยค่าเมื่อ
20.1 มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนอันเป็ นผลจากเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นภายหลังการรับรู้สนิ ทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่อเมื่อเริ่มแรก ทาให้ ผ้ ูเอาประกันภัยต่ออาจจะไม่ ได้ รับจานวนเงินทั้งหมดตามเงื่อนไข
ของสัญญา และ
20.2 ผลกระทบต่อจานวนเงินจากเหตุการณ์ท่ผี ้ ูเอาประกันภัยต่อจะได้ รับจากผู้รับประกันภัยต่อ สามารถ
วัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
21. ข้ อความตามย่ อหน้ าที่ 22 ถึง 30 ให้ นามาถือปฏิบัติสาหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของผู้รับ
ประกันภัย
22. ผู ้ร ับ ประกัน ภัย อาจเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี ส าหรับ สัญ ญาประกัน ภัย ได้ก็ ต่ อ เมื่ อ การ
เปลี่ยนแปลงนั้นทาให้งบการเงิน เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเชิ งเศรษฐกิจ ของผู ใ้ ช้งบการเงิน มากขึ้ น
และไม่ทาให้ความน่าเชื่อถือลดลง หรือทาให้ความน่าเชื่ อถือมากขึ้ นและไม่ทาให้ความเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจเชิ งเศรษฐกิจ ลดลง ผู ร้ บั ประกันภัยต้องพิจารณาความเกี่ยวข้องต่ อการตัดสินใจเชิ ง
เศรษฐกิจและความน่าเชื่ อถือได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
23. เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสาหรับสัญญาประกันภัย ผู้รับประกันภัยต้ องแสดงให้ เห็น
ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นทาให้ งบการเงินเป็ นไปตามเกณฑ์ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
เรื่ อ ง นโยบายการบั ญชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี และข้ อ ผิ ด พลาด มากขึ้ น แต่ ก าร
เปลี่ยนแปลงไม่จาเป็ นต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์เหล่านั้นทั้งหมด โดยเฉพาะประเด็นดังต่อไปนี้
23.1 อัตราดอกเบี้ยในตลาดปัจจุบัน (ย่อหน้ าที่ 24)
23.2 การถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ใี ช้ อยู่ต่อไป (ย่อหน้ าที่ 25)
23.3 ความระมัดระวัง (ย่อหน้ าที่ 26)
23.4 กาไรขั้นต้ นจากการลงทุนที่จะได้ รับในอนาคต (ย่อหน้ าที่ 27–29) และ
23.5 การบัญชีเงา (ย่อหน้ าที่ 30)
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อัตราดอกเบี้ ยในตลาดปั จจุบนั
24. ผู้รับประกันภัยได้ รับอนุ ญาตแต่ไม่ได้ ถูกกาหนดให้ ต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเพื่อที่จะวัดมูลค่ า
หนี้สนิ จากสัญญาประกันภัย 2 ให้ สะท้ อนถึงอัตราดอกเบี้ยในตลาดปั จจุ บัน และรับรู้การเปลี่ยนแปลงใน
หนี้สินเหล่ านั้นในกาไรหรื อ ขาดทุ น ในขณะเดียวกัน ผู้ รับ ประกันภั ยอาจเริ่ มนานโยบายการบั ญชี ท่ี
ก าหนดให้ ใช้ การประมาณการโดยใช้ ข้ อ มู ล และข้ อ สมมติ อ่ ื น ๆที่ เ ป็ นปั จ จุ บั น เพื่ อ วั ด มู ล ค่ า หนี้ สิ น
ในย่อหน้ านี้อนุญาตให้ ผ้ ูรับประกันภัยสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสาหรับหนี้สนิ จาก
สัญญาประกันภั ยได้ โดยไม่ ต้องใช้ นโยบายการบัญชี ดังกล่ าวโดยสม่ าเสมอกับหนี้สินอื่นๆที่มีลักษณะ
คล้ ายคลึงกัน ซึ่งเป็ นการยกเว้ นไม่ต้องปฏิบัติตามข้ อกาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2552) เรื่ อ ง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้ อผิดพลาด หากผู้ รั บ
ประกันภัยเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามย่อหน้ านี้ ผู้รับประกันภัยต้ องใช้ อัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดปัจจุบัน (รวมทั้งใช้ การประมาณการ และข้ อสมมติอ่นื ๆที่เป็ นปัจจุบัน (ถ้ ามี)) อย่างสม่าเสมอต่อไป
ในทุกงวดบัญชีในการวัดมูลค่าหนี้สนิ เหล่านั้นทั้งหมดจนกว่าภาระหนี้สนิ นั้นจะหมดไป

การถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทีใ่ ช้อยู่ต่อไป
25. ผู้รับประกันภัยอาจยังคงใช้ แนวปฏิบัติเหล่านี้ต่อไปได้ แต่การเริ่มนาแนวปฏิบัติเหล่านี้เข้ ามาใช้ น้ันถือว่ า
ไม่ปฏิบัติตามข้ อกาหนดของย่อหน้ าที่ 22
25.1 การวัดมูลค่าหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยโดยใช้ หลักการไม่คิดลด
25.2 การวัดมูลค่าสิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนในอนาคตด้ วยมูลค่าที่สงู กว่า
มูลค่ายุติธรรมของค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมในปั จจุ บันซึ่งเรียกเก็บ
โดยผู้ให้ บริการในตลาดรายอื่นๆ ซึ่งให้ บริการที่คล้ ายคลึงกัน ซึ่งเป็ นไปได้ ว่ามูลค่ ายุติธรรมเมื่อ
เริ่มแรกของสิทธิตามสัญญาเหล่านั้นจะเท่ากับต้ นทุนในการเริ่มต้ นที่จ่ายไป เว้ นแต่ ค่าธรรมเนียม
การจัดการลงทุนในอนาคตและต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องนั้นจะแตกต่ างไปจากค่ าธรรมเนียมและต้ นทุน
ของตลาดที่เปรียบเทียบกันได้ เป็ นอย่างมาก
25.3 การใช้ นโยบายการบัญชีท่แี ตกต่างกันสาหรับสัญญาประกันภัย (รวมทั้งต้ นทุนในการได้ มารอการ
ตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)) ของบริษัทย่ อย ยกเว้ นตามที่
อนุ ญาตโดยย่ อหน้ าที่ 24 หากนโยบายการบัญชีเหล่านั้นมีความแตกต่างกัน ผู้รับประกันภัยอาจ
เปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญชี ไ ด้ ห ากการเปลี่ ยนแปลงนั้ น ไม่ ท าให้ น โยบายการบั ญชี มี ค วาม
หลากหลายมากกว่ าเดิม และการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็ นไปตามข้ อกาหนดอื่นๆ ในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ด้วย
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ในย่อหน้ านี้ หนี้สนิ จากสัญญาประกันภัย ได้ รวมถึงต้ นทุนในการได้ มารอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งจะกล่าวไว้ ในย่อหน้ าที่ 31 และ 32
12

ความระมัดระวัง
26. ผู้ รั บ ประกัน ภั ยไม่ จ าเป็ นต้ อ งเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญชี สาหรั บ สัญญาประกัน ภั ยเพื่ อ ขจั ด ความ
ระมั ด ระวัง ที่ม ากเกิ น ความจ าเป็ น อย่ า งไรก็ต าม หากผู้ รั บ ประกั น ภั ย ได้ วัด มู ลค่ า หนี้ สินจากสัญ ญา
ประกันภัยด้ วยความระมัดระวังที่เพียงพออยู่แล้ ว ผู้รับประกันภัยไม่ควรเพิ่มความระมัดระวังขึ้นไปอีก

กาไรขั้นต้นจากการลงทุนทีจ่ ะได้รบั ในอนาคต
27. ผู้รับประกันภัยไม่จาเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสาหรับสัญญาประกันภัยเพื่อขจัดกาไรขั้นต้ น
จากการลงทุนที่จะได้ รับในอนาคต อย่างไรก็ตามมีข้อสมมุติท่โี ต้ แย้ งว่างบการเงินของผู้รับประกันภัยอาจ
เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเชิ งเศรษฐกิจ ของผู้ใช้ งบการเงินและน่ าเชื่อถือน้ อยลง หากผู้รับประกันภัยนา
นโยบายการบัญชีท่สี ะท้ อนกาไรขั้นต้ นจากการลงทุนที่จะได้ รับในอนาคตเข้ ามาใช้ ในการวัดมูลค่ าสัญญา
ประกันภั ย เว้ นแต่ กาไรขั้นต้ นเหล่ านั้นกระทบต่ อการชาระหนี้สิน ตามสัญญาประกันภั ย ตัวอย่ างของ
นโยบายการบัญชีท่สี ะท้ อนถึงกาไรขั้นต้ นเหล่านั้น ได้ แก่
27.1 ใช้ อตั ราคิดลดที่สะท้ อนถึงประมาณการผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของผู้รับประกันภัย หรือ
27.2 ประมาณการจานวนผลตอบแทนจากสินทรัพย์โดยใช้ อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ และคิดลด
จานวนผลตอบแทนนั้นด้ วยอัตราคิดลดอีกอัตราหนึ่ง และนาผลที่ได้ ไปรวมในการวัดมูลค่ า ของ
หนี้สนิ
28. ผู้รับประกันภัยอาจหักล้ างข้ อสมมติโต้ แย้ งในย่อหน้ าที่ 27 ได้ ถ้ าองค์ประกอบอื่นๆ ของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี ทาให้ งบการเงินเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงิน และมีความ
น่าเชื่อถือมากขึ้น พอเพียงที่จะทาให้ มีความสาคัญกว่าการลดลงของความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจและ
ความน่าเชื่อถือหากผู้รับประกันภัยรวมกาไรขั้นต้ นจากการลงทุนที่จะได้ รับในอนาคตเข้ าไปในการวัดมูลค่า
หนี้ สิน ตัวอย่ างเช่ น สมมติ ว่า นโยบายการบั ญชี สาหรั บ สัญญาประกันภั ย ที่ใ ช้ อยู่ ใ นปั จ จุ บัน ของผู้ รั บ
ประกันภัยบันทึกหนี้สนิ ณ วันเริ่มต้ นสัญญาด้ วยข้ อสมมติท่สี ะท้ อนความระมัดระวังมากเกินความจาเป็ น
และใช้ อัตราคิดลดที่กาหนดโดยหน่ วยงานกากับดู แลโดยไม่ อ้างอิงโดยตรงกับสภาวะตลาด และไม่ ได้
พิจารณาถึงผลกระทบจากสิทธิเลือกแฝงและการประกันผลประโยชน์ ผู้รับประกันภัยอาจทาให้ งบการเงิน
เกี่ยวข้ องต่อการตัดสินใจมากขึ้นโดยไม่ทาให้ ความน่าเชื่อถือลดลง โดยเปลี่ยนไปใช้ หลักการบัญชีท่มี ุ่งเน้ น
การให้ ข้อมูลในภาพรวมเพื่อการตัดสินใจลงทุนซึ่งใช้ กนั อย่างกว้ างขวางและเกี่ยวข้ องกับ
28.1 ประมาณการและสมมติฐานที่เป็ นปัจจุบัน
28.2 การปรับปรุงอย่ างสมเหตุ สมผล (แต่ ไม่ ได้ ระมัดระวังมากเกินความจาเป็ น) เพื่ อให้ สะท้ อนถึง
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
28.3 การวัดมู ลค่ าซึ่งสะท้ อนทั้งมู ลค่ าที่แท้ จริงและมู ลค่ าตามเวลาของสิทธิเลือกแฝงและการประกัน
ผลประโยชน์ และ
28.4 อัตราคิดลดในตลาดปั จจุ บัน แม้ ว่าอัตราคิดลดนั้นจะสะท้ อนถึงผลตอบแทนโดยประมาณจาก
สินทรัพย์ของผู้รับประกันภัย
29. ในวิธกี ารวัดมูลค่าบางวิธจี ะใช้ อตั ราคิดลดในการพิจารณามูลค่าปั จจุ บันของกาไรขั้นต้ นในอนาคต จากนั้น
กาไรขั้นต้ นดังกล่าวจะถูกปันส่วนไปยังงวดเวลาต่างๆโดยการใช้ สตู รคานวณ ซึ่งวิธีการดังกล่าวทาให้ อัตรา
คิดลดมีผลกระทบโดยอ้ อมต่ อการวัดมู ลค่ า ของหนี้สิน กล่ าวคือ การใช้ อัตราคิดลดที่ไม่ เหมาะสมจะมี
ผลกระทบเพียงเล็กน้ อยหรือไม่มีผลกระทบเลยต่อการวัดมูลค่าของหนี้สนิ เมื่อเริ่มแรก อย่างไรก็ตาม ยังมี
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วิธกี ารวัดมูลค่าอื่นที่อตั ราคิดลดจะเป็ นตัวกาหนดมูลค่าของหนี้สนิ โดยตรง ในกรณีหลังนั้นการใช้ อัตราคิด
ลดซึ่งคิดจากผลตอบแทนของสินทรัพย์จะเกิดผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญมากกว่า จึงไม่น่าเป็ นไปได้ อย่าง
ยิ่งที่ผ้ ูรับประกันภัยจะสามารถหักล้ างข้ อสมมติโต้ แย้ งในย่อหน้ าที่ 27 ลงได้

การบัญชีเงา
30. ในแบบจาลองทางบัญชีบางแบบ ผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากสินทรัพย์ของผู้รับประกันภัยจะมี
ผลกระทบโดยตรงต่อการวัดมูลค่าบางส่วนหรือทั้งหมดของ (1) หนี้สนิ จากสัญญาประกันภัย (2) ต้ นทุน
ในการได้ มารอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง และ (3) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้ อง เช่ น รายการที่อธิบายไว้
ในย่อหน้ าที่ 31 และ 32 ผู้รับประกันภัยได้ รับอนุญาตแต่ไม่ได้ ถูกกาหนดให้ เปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชีเพื่อให้ ผลกาไรหรือขาดทุนที่รับรู้แล้ วแต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสินทรัพย์ มีผลกระทบต่อการวัดมูลค่า
รายการดั ง กล่ าวไปในทางเดี ยวกันกั บ ผลกระทบจากผลก าไรหรื อ ขาดทุ น ที่เ กิด ขึ้ นจริ ง กล่ าวคื อ การ
ปรับปรุงที่เกี่ยวข้ องกับหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัย (หรือต้ นทุนในการได้ มารอการตัดบัญชี หรือสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน) ต้ องถูกรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เฉพาะกรณีท่ผี ลกาไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ดังกล่าวถูกรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น วิธปี ฏิบัติน้ เี รียกว่า “การบัญชีเงา”

สัญญาประกันภัยทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจหรือการโอนกลุ่มสัญญาประกันภัย
31. เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การรวมธุรกิจ
ณ วันที่ซ้ อื ผู้รับประกันภัยต้ องวัดมูลค่ายุติธรรมของหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยและสินทรัพย์จากสัญญา
ประกันภั ยที่ได้ รั บโอนมาด้ วยมู ลค่ ายุ ติ ธรรม อย่ างไรก็ตาม ผู้ รับประกันภั ย ได้ รับอนุ ญาตแต่ ไม่ ได้ ถู ก
ก าหนดให้ แสดงข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม โดยแยกมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสัญ ญาประกั น ภั ย ที่ ไ ด้ ม าออกเป็ นสอง
องค์ประกอบดังนี้
31.1 หนี้สนิ ที่วัดมูลค่าตามนโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยที่ออก และ
31.2 สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน ซึ่ง เป็ นผลต่ างระหว่ าง (1) มูลค่ ายุติธรรมของสิทธิและภาระผู กพันจากการ
ประกันภั ยที่รับ โอนมา และ (2) มู ลค่ าที่อธิบายในข้ อ 31.1 โดยการวัดมู ลค่ าภายหลังการรั บ รู้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนนี้ต้องสอดคล้ องกับการวัดมูลค่าของหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง
32. ผู้รับประกันภัยที่เป็ นผู้ซ้ อื กลุ่มสัญญาประกันภัยอาจแสดงข้ อมูลเพิ่มเติมตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 31
33. สินทรัพย์ไม่ มีตัวตนตามที่อธิบายไว้ ในย่ อหน้ าที่ 31 และ 32 ไม่ อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การด้ อยค่าของสินทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง
2552) เรื่ อง สินทรั พย์ไม่ มีตัวตน อย่ างไรก็ตามมาตรฐานการบัญชี ท้ังสองฉบับดังกล่ าวถือ ปฏิบัติกับ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ได้ แก่ รายชื่อของลูกค้ าและความสัมพันธ์กับลูกค้ าซึ่งสะท้ อนถึงความคาดหวังที่
จะได้ มาซึ่งสัญญาประกันภัยในอนาคต ซึ่งสัญญาเหล่านี้ไม่ได้ เป็ นส่วนหนึ่งของสิทธิและภาระผูกพันจาก
จากการประกันภัยซึ่งมีอยู่ ณ วันที่เกิดการรวมธุรกิจหรือการโอนกลุ่มสัญญาประกันภัย
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ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินจิ
ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินจิ ในสัญญาประกันภัย
34. สัญญาประกันภัยบางสัญญาประกอบด้ วยส่วนที่เป็ นการร่ วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ และส่วนการ
ประกันผลประโยชน์ ทั้งนี้ผ้ ูออกสัญญาดังกล่าว
34.1 อาจจะแต่ ไ ม่ จ าเป็ นต้ อ งรั บ รู้ส่วนการประกัน ผลประโยชน์ แ ยกต่ างหากจากส่วนของการร่ วมรั บ
ผลประโยชน์ตามดุ ลยพิ นิจ หากผู้ ออกสัญญาไม่ รับรู้รายการดังกล่ าวแยกจากกัน ให้ จัดประเภท
สัญญาทั้งฉบับเป็ นหนี้สนิ หากผู้ออกสัญญาแยกรายการดังกล่าวออกจากกัน ให้ จัดประเภทส่วนการ
ประกันผลประโยชน์เป็ นหนี้สนิ
34.2 ถ้ าแยกส่วนของการร่ วมรับผลประโยชน์ ตามดุลยพินิจออกจากส่วนการประกันผลประโยชน์ ผู้ออก
สัญญาต้ อ งจัดประเภทส่วนของการร่ วมรั บ ผลประโยชน์ตามดุ ลยพิ นิจเป็ นหนี้สินหรื อ แสดงเป็ น
รายการแยกออกมาภายใต้ ส่วนของเจ้ าของ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ไม่ ได้ ระบุ
วิธกี ารในการพิจารณาว่าควรแสดงส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจนั้นเป็ นหนี้สนิ หรือ
ส่วนของเจ้ าของอย่ างไร ผู้ ออกสัญญาอาจแยกองค์ประกอบของส่วนของการร่ วมรั บผลประโยชน์
ตามดุลยพินิจแบ่งเป็ นส่วนที่เป็ นหนี้สนิ และส่วนที่เป็ นส่วนของเจ้ าของก็ได้ และต้ องใช้ นโยบายการ
บัญชีในการแยกองค์ประกอบดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ ผู้ออกสัญญาต้ องไม่จัดประเภทส่วนของการ
ร่วมรับประโยชน์เป็ นรายการที่ไม่ใช่ท้งั หนี้สนิ และส่วนของเจ้ าของ
34.3 อาจรับรู้เบี้ยประกันภัยรับทั้งหมดเป็ นรายได้ โดยไม่ แยกองค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของ โดยที่
การเปลี่ยนแปลงในส่วนการประกันผลประโยชน์และในส่วนของการร่ วมรับ ผลประโยชน์ตามดุลย
พินิจซึ่งถูกจัดประเภทเป็ นหนี้สนิ ต้ องรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน หากส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของลักษณะ
การร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจถูกจัดประเภทไว้ ในส่วนของเจ้ าของ ผู้ออกสัญญาต้ องปันส่วน
กาไรหรือขาดทุนให้ กบั ส่วนของการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจดังกล่าว (เช่ นเดียวกับการปั น
ส่วนกาไรหรือขาดทุนให้ กับส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย) ผู้ออกสัญญาต้ องรับรู้ส่วนของกาไรหรือ
ขาดทุนที่ปันส่วนให้ กบั องค์ประกอบที่เป็ นส่วนของเจ้ าของของการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ
เป็ นการจัดสรรกาไรหรือขาดทุน ไม่ ใช่ เป็ นค่ าใช้ จ่ายหรือรายได้ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง การนาเสนองบการเงิน)
34.4 หากสัญญานั้นมีอนุ พันธ์ทางการเงินแฝงที่อยู่ ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่า เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ให้ นามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบัติกบั อนุพันธ์ทางการเงินแฝงนั้น
34.5 สาหรั บ กรณีอ่ ืนๆที่ไ ม่ ไ ด้ อ ธิบ ายไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 14-20 และ 34.1-34.4 ผู้ อ อกสัญญาต้ อ งใช้
นโยบายการบัญชีท่ใี ช้ อยู่ในปั จจุ บันต่อไปสาหรับสัญญาดังกล่าว เว้ นแต่ ผ้ ูออกสัญญาเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีเหล่านั้นตามย่อหน้ าที่ 21–30
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ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินจิ ในเครือ่ งมือทางการเงิน
35. ข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 34 ให้ ถือปฏิบัติกับเครื่องมือทางการเงินซึ่งมีลักษณะการร่ วมรับผลประโยชน์ตาม
ดุลยพินิจด้ วย นอกจากนี้
35.1 หากผู้ ออกสัญญาจั ด ประเภทลัก ษณะการร่ วมรั บ ผลประโยชน์ต ามดุ ล ยพิ นิจ ทั้ง หมดเป็ นหนี้สิน
ผู้ออกสัญญาต้ องนาวิธีการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินในย่ อหน้ า ที่ 15–19 มาถือปฏิบัติกับ
สัญญาทั้งฉบับ (กล่าวคือ ทั้งส่วนการประกันผลประโยชน์และลักษณะการร่ วมรับผลประโยชน์ตาม
ดุลยพินิจ) ผู้ออกสัญญาไม่ จาเป็ นต้ องใช้ วิธีการวัดมูลค่ าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง
การรับรู้และการวัดมูลค่า เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติกับส่วนการ
ประกันผลประโยชน์
35.2 หากผู้ออกสัญญาจัดประเภทส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ
เป็ นองค์ประกอบแยกต่างหากในส่วนของเจ้ าของ หนี้สนิ ที่รับรู้สาหรับสัญญาทั้งฉบับต้ องไม่น้อยกว่า
มูลค่าหนี้สนิ จากส่วนการประกันผลประโยชน์หากได้ มีการวัดค่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่ าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน(เมื่อมีการประกาศใช้ ) ซึ่งประกอบด้ วย
มูลค่าที่แท้ จริงของสิทธิเลือกที่จะเวนคืนสัญญา แต่ไม่จาเป็ นต้ องรวมมูลค่าตามเวลาหากย่อหน้ าที่ 9
ยกเว้ นการวัดค่าสิทธิเลือกนั้นด้ วยมูลค่ายุติธรรม ผู้ออกสัญญาไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยมูลค่าจากการ
นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบัติกับส่วนการประกันประโยชน์ และไม่
จาเป็ นต้ องนาเสนอมูลค่ า นั้นเป็ นรายการแยกต่ างหาก นอกจากนี้ ในกรณีท่ีเห็นได้ อย่ างชัดเจนว่ า
หนี้สนิ สาหรับสัญญาทั้งฉบับสูงกว่า ผู้ออกสัญญาไม่จาเป็ นต้ องคานวณหามูลค่าของส่วนการประกัน
ผลประโยชน์อกี
35.3 ถึงแม้ ว่าสัญญาเหล่านี้เป็ นเครื่องมือทางการเงิน ผู้ออกสัญญาอาจรับรู้เบี้ยประกันภัยสาหรับสัญญา
ดังกล่าวเป็ นรายได้ และรับรู้การเพิ่มขึ้นในมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ เป็ นค่าใช้ จ่ายต่อไปได้
35.4 ถึงแม้ ว่าสัญญาเหล่านี้เป็ นเครื่องมือทางการเงิน ผู้ออกสัญญาที่นาย่อหน้ าที่ 20.2 ของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมู ลสาหรับ เครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติกับสัญญาที่มีลักษณะการร่ วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ ต้ องเปิ ดเผย
ดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน แต่ไม่จาเป็ นต้ องคานวณดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวโดยใช้
วิธอี ตั ราดอกเบี้ยที่แท้ จริง

การเปิ ดเผยข้อมูล
การอธิบายจานวนเงินทีร่ บั รูใ้ นงบการเงิน
36. ผู ร้ บั ประกันภัยต้องเปิ ดเผยข้อมู ล เพื่อระบุ และอธิ บายถึงจานวนเงินในงบการเงินที่เกิดจากสัญญา
ประกันภัย
37. เพื่อให้ เป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 36 ผู้รับประกันภัยต้ องเปิ ดเผย
37.1 นโยบายการบัญชีสาหรับสัญญาประกันภัย และสินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ อง
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37.2 สินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้ และค่าใช้ จ่าย ที่รับรู้ในงบการเงิน (และกระแสเงินสด หากผู้รับประกันภัย
นาเสนองบกระแสเงิ นสดโดยใช้ วิธีทางตรง) ซึ่ง เกิดจากสัญญาประกันภั ย นอกจากนี้ หากผู้ รั บ
ประกันภัยเป็ นผู้เอาประกันภัยต่อ ผู้รับประกันภัยต้ องเปิ ดเผย
37.2.1 ผลกาไรหรือขาดทุนที่รับรู้ในกาไรหรือขาดทุนจากการซื้อประกันภัยต่อ และ
37.2.2 ค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด และมูลค่ าตามบัญชีหลังหั กค่ าตัดจาหน่ ายสะสม ณ วันต้ นงวด
และวั น สิ้น งวด หากผู้ เ อาประกั น ภั ย ต่ อ บั น ทึก ผลก าไรและขาดทุ น ที่เ กิ ด จากการซื้ อ
ประกันภัยต่อเป็ นรายการรอการตัดบัญชีและตัดจาหน่ายรายการดังกล่าว
37.3 วิธกี ารที่ใช้ ในการกาหนดข้ อสมมติท่สี ่งผลกระทบมากที่สดุ ต่อการวัดมูลค่าจานวนเงินของรายการที่
รับรู้ในย่อหน้ าที่ 37.2 หากปฏิบัติได้ ผู้รับประกันภัยต้ องเปิ ดเผยจานวนเงินตามข้ อสมมติท่ถี ูกใช้
เหล่านั้นด้ วย
37.4 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานที่ใช้ วัดมูลค่าสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยและหนี้สนิ
จากสัญญาประกันภัย โดยแยกแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงแต่ ละรายการซึ่งมีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
37.5 การกระทบยอดการเปลี่ ยนแปลงในหนี้ สิ น จากสั ญ ญาประกั น ภั ย สิ น ทรั พ ย์ จ ากการ
ประกันภัยต่อ และต้ นทุนในการได้ มารอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)

ลักษณะและขอบเขตของความเสีย่ งทีเ่ กิดจากสัญญาประกันภัย
38. ผูร้ บั ประกันภัยต้องเปิ ดเผยข้อมู ลซึ่ งช่ วยให้ผูใ้ ช้งบการเงิน ประเมินลักษณะและขอบเขตของความ
เสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย
39. เพื่อให้ เป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 38 ผู้รับประกันภัยต้ องเปิ ดเผย
39.1 วัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย และ
วิธกี ารที่จะใช้ จัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น
39.2 ยกเลิกย่อหน้ านี้
39.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย (ทั้งก่อนและหลังการใช้ การประกันภัยต่อเพื่อลด
ความเสี่ยง) รวมทั้งข้ อมูลเกี่ยวกับ
39.3.1 ความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย (ดูย่อหน้ าที่ 39ก)
39.3.2 การกระจุ กตัวของความเสี่ยงด้ านการรั บประกันภั ย รวมถึงวิธีการที่ผ้ ู บริหารใช้ เพื่ อ
พิจารณาการกระจุ กตัวของความเสี่ยงดังกล่าว และการอธิบายถึงลักษณะร่ วมที่ระบุถึง
การกระจุ กตัว แต่ ละประเภท (เช่ น ประเภทของเหตุการณ์ท่ีรั บประกันภั ย พื้ นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ หรือสกุลเงิน)
39.3.3 จ านวนค่ า สิ น ไหมทดแทนที่ เ กิ ด ขึ้ นจริ ง เปรี ย บเที ย บกั บ จ านวนที่ ป ระมาณการไว้
(กล่าวคือพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทน ) การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการของ
ค่ า สิ น ไหมทดแทนต้ อ งเปิ ดเผยย้ อ นหลั ง ตั้ ง แต่ ร อบบั ญ ชี ท่ีค่ า สิ น ไหมทดแทนที่ มี
สาระสาคั ญ ล่ าสุด เกิ ด ขึ้ นโดยที่ค่ า สิน ไหมทดแทนดั ง กล่ า วยั ง คงมี ค วามไม่ แ น่ น อน
เกี่ยวกับจานวนเงินและระยะเวลาของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนนั้น แต่ไม่จาเป็ นต้ อง
ย้ อนหลังไปเกินกว่าสิบปี ผู้รับประกันภัยไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลพัฒนาการสาหรับ
ค่าสินไหมทดแทนซึ่งความไม่แน่นอนของจานวนเงินและจังหวะเวลาการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนสามารถยุติได้ ภายในหนึ่งปี
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39.4 ข้ อมู ลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง และความเสี่ยงด้ านตลาด ซึ่ง
จะต้ องถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 31-42 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การ
เปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หากสัญญาประกันภัยนั้นอยู่
ภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
39.4.1 ผู้รับประกันภัยไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลการวิเคราะห์การครบกาหนดตามที่กาหนด
ในย่อหน้ าที่ 39.1 และ39.2 ของมาตรฐานการการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง
การเปิ ดเผยข้ อ มู ล สาหรั บ เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น (เมื่ อ มี ก ารประกาศใช้ ) หากผู้ รั บ
ประกันภัยเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาโดยประมาณของกระแสเงินสดจ่ ายสุทธิซ่ึง
เป็ นผลมาจากการรับรู้หนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยแทน ทั้งนี้ อาจทาในรูปแบบของการ
วิเคราะห์ด้วยการประมาณการจังหวะเวลาของจานวนเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
39.4.2 หากผู้รับประกันภัยเลือกใช้ วิธีการอื่นในการจัดการความอ่อนไหวต่อสภาวะตลาด เช่ น
การวิเคราะห์มูลค่าแฝง ผู้รับประกันภัยอาจจะใช้ การวิเคราะห์ ความอ่อนไหวนั้นเพื่อให้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 40.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และผู้รับ
ประกันภัยต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่กาหนดโดยย่อหน้ าที่ 41 ของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวด้ วย
39.5 ข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านตลาดซึ่งเกิดจากอนุ พันธ์ทางการเงินแฝงที่อยู่ในสัญญาประกันภัย
หลัก หากผู้รับประกันภัยไม่ ได้ ถูกกาหนดให้ วัดมูลค่ าและไม่ ได้ วัดมูลค่ าอนุพันธ์ทางการเงินแฝง
ด้ วยมูลค่ายุติธรรม
39ก เพื่อให้ ปฏิบัติเป็ นไปตามย่อหน้ าที่ 39.3.1 ผู้รับประกันภัยต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลตาม 39ก 1 หรือ 39ก 2
ข้ อใดข้ อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
39ก 1 การวิเคราะห์ ความอ่อนไหว ซึ่งแสดงว่ ากาไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้ าของจะได้ รับผลกระทบ
อย่ า งไรหากมี ก ารเปลี่ ยนแปลงที่อ าจเป็ นไปได้ ใ นตั ว แปรความเสี่ยงที่เ กี่ยวข้ อ ง ณ วั น สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน วิธีการและข้ อสมมติ ท่ีใช้ ในการจัดทาการวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว และการ
เปลี่ยนแปลงใดๆในวิธกี ารและข้ อสมมติท่ใี ช้ จากงวดบัญชีก่อน อย่างไรก็ตาม หากผู้รับประกันภัย
ใช้ วิธกี ารอื่นเพื่อจัดการความอ่อนไหวต่อสภาวะตลาด เช่ น การวิเคราะห์มูลค่าแฝง ผู้รับประกันภัย
อาจปฏิบัติให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดนี้โดยเปิ ดเผยเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่ใช้ และ
เปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดโดยย่อหน้ าที่ 41 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
39ก 2 ข้ อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความอ่อนไหว และข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อกาหนดและเงื่อนไขเหล่ านั้นของ
สัญญาประกันภั ย ที่มี ผ ลกระทบอย่ างเป็ นสาระสาคั ญต่ อ จ านวนเงิ น จั ง หวะเวลา และความไม่
แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตของผู้รับประกันภัย
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วันถือปฏิบตั ิ และการปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
40. ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ใ นช่ ว งเปลี่ ย นแปลงในย่ อ หน้ า ที่ 41-45 ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ เ มื่ อ กิจ การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก
41. กิจการต้ องนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป โดยสนับสนุ นให้ นามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กจิ การต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าวด้ วย
41ก (ย่อหน้ านี้ไม่ใช้ )

การเปิ ดเผยข้อมูล
42. กิจการไม่จาเป็ นต้ องนาข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มา
ถือ ปฏิบัติ กับข้ อมู ลเปรี ยบเทียบซึ่ง เกี่ยวข้ องกับ งบการเงิ นสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ท่ีเริ่ ม ก่ อ นวั น ที่
1 มกราคม 2559 ยกเว้ นการเปิ ดเผยข้ อมูลที่กาหนดโดยย่อหน้ าที่ 37.1 และ 37.2 เกี่ยวกับนโยบายการ
บัญชี และสินทรั พ ย์ หนี้สิน รายได้ และค่ าใช้ จ่าย ที่รั บรู้ในงบการเงิน (และกระแสเงินสด หากใช้ วิธี
ทางตรง)
43. หากในทางปฏิบัติกิจการไม่ สามารถที่จะนาข้ อกาหนดเฉพาะเรื่องของย่ อหน้ าที่ 10-35 มาถือปฏิบัติกับ
ข้ อมูลเปรียบเทียบซึ่งเกี่ยวข้ องกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559
กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่ าว ซึ่งในทางปฏิบัติบางครั้งการนาการทดสอบความเพียงพอของ
หนี้สนิ (ย่อหน้ าที่ 15–19) มาถือปฏิบัติกบั ข้ อมูลเปรียบเทียบดังกล่าวบางครั้งอาจไม่สามารถทาได้ แต่
สาหรับการนาข้ อกาหนดอื่นๆ ของย่ อหน้ าที่ 10-35 มาถือ ปฏิบัติกับข้ อมู ลเปรียบเทียบดังกล่ าวไม่ น่า
เป็ นไปได้ อย่ างยิ่งที่กิจการจะไม่ สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ ซึ่งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง
2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้ อผิดพลาด ได้ ให้ คานิยาม
“การไม่สามารถทาได้ ในทางปฏิบัติ” ไว้ แล้ ว
44. ในการนาย่ อ หน้ าที่ 39.3 .3 มาถือ ปฏิบั ติ กิจการไม่ จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมู ลเกี่ยวกับ พั ฒนาการของ
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นเกินกว่าห้ าปี ก่อนวันสิ้นปี บัญชีแรกที่กจิ การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้มาถือปฏิบัติ นอกจากนี้ เมื่อกิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติเป็ น
ครั้ งแรก หากในทางปฏิบัติ กิจการไม่ สามารถที่จะจัดเตรียมข้ อมู ลเกี่ยวกับพั ฒนาการของค่ าสินไหม
ทดแทนที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มต้ นของงวดบัญชีแรกสุดซึ่งกิจการนาเสนอข้ อมูลเปรียบเทียบอย่างเต็มรูปแบบ
ที่เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
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การกาหนดประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่
45. นอกจากที่ระบุไว้ ในย่ อหน้ า 4.4.1 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทาง
การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) เมื่อผู้ รับประกันภั ยเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี สาหรั บหนี้สินจาก
สัญญาประกันภัย ผู้รับประกันภัยได้ รับอนุญาตแต่ไม่ได้ ถูกกาหนดให้ จัดประเภทบางส่วนหรือทั้งหมดของ
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่เพื่อให้ สนิ ทรัพย์เหล่านั้นวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม หรือ เป็ น “สินทรัพย์ทาง
การเงินที่แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน” ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การ
รับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
นี้อนุ ญาตให้ จัดประเภทใหม่ ได้ หากผู้ รับประกัน ภัยปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เมื่อนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรกและเมื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในเวลาต่อมา
ตามที่อนุญาตโดยย่อหน้ าที่ 22 การจัดประเภทใหม่ น้ ีถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและให้
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และข้ อผิดพลาด
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ภาคผนวก ก
คานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การทดสอบความเพียงพอของ
หนี้ สิน (liability adequacy test)

การประเมินว่ ามู ลค่ าตามบั ญชี ของหนี้สิน จากสัญญาประกันภั ยจาเป็ นที่
จะต้ องเพิ่มขึ้น (หรือมูลค่ าตามบัญชีของต้ นทุนการได้ มารอการตัดบัญชีท่ี
เกี่ยวข้ องหรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้ องจาเป็ นที่จะต้ องลดลง) หรือไม่
ขึ้นอยู่กบั การพิจารณาถึงกระแสเงินสดในอนาคต

ความเสี่ยงทางการเงิน
(financial risk)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปได้ ในอนาคตในอัตราดอกเบี้ยที่
ระบุ ไว้ ราคาของเครื่ อ งมือ ทางการเงิน ราคาของสินค้ าโภคภั ณฑ์ อัต รา
แลกเปลี่ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ดั ชนี ของราคาหรื อ อัต ราต่ างๆ การจั ด
อันดับความน่ าเชื่ อถือหรื อดัชนีความน่ าเชื่อถือ หรื อตัวแปรอื่นๆ เช่ นตัว
แปรที่ไ ม่ ใ ช่ ตั ว แปรทางการเงิ น โดยที่ตั วแปรนั้ น ไม่ ไ ด้ เกี่ยวข้ อ งเป็ นการ
เฉพาะกับคู่สญ
ั ญา

ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย
(insurance risk)

ความเสี่ยงอื่นนอกเหนือจากความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งโอนจากผู้ถือสัญญา
ไปยังผู้ออกสัญญา

ผลประโยชน์ที่ได้รบั การประกัน
(guaranteed benefits)

การจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อ่นื ๆ ให้ กบั ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ลงทุนเฉพาะ
รายซึ่งมีสทิ ธิอนั ปราศจากเงื่อนไขโดยที่สทิ ธิน้นั ไม่ได้ ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจตาม
สัญญาของผู้ออกสัญญา

ผูเ้ อาประกันภัย
(policyholder)

คู่สญ
ั ญาฝ่ ายซึ่งมีสทิ ธิท่จี ะได้ รับค่าสินไหมทดแทนภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัย
หากเหตุการณ์ท่เี อาประกันภัยเกิดขึ้น

ผูร้ บั ประกันภัย
(insurer)

คู่ สัญ ญาซึ่ ง มี ภ าระผู ก พั น ภายใต้ สัญ ญาประกั น ภั ย ที่จ ะชดใช้ ค่ า สิน ไหม
ทดแทนให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัยหากเหตุการณ์ท่เี อาประกันภัยเกิดขึ้น

ผูร้ บั ประกันภัยต่อ
(reinsurer)

คู่สัญญาซึ่งมีภาระผูกพั นภายใต้ สัญญาประกันภัยต่ อที่จะชดใช้ ค่าสินไหม
ทดแทนให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัยต่อหากเหตุการณ์ท่เี อาประกันภัยเกิดขึ้น
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ผูเ้ อาประกันภัยต่อ (cedant)

ผู้เอาประกันภัยภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัยต่อ

มู ลค่ายุติธรรม
(fair value)

1) จานวนเงินซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือจ่ายชาระหนี้สนิ ระหว่าง
คู่ สัญ ญาทั้ ง สองฝ่ ายที่ มี ค วามรอบรู้ และเต็ม ใจในการแลกเปลี่ ย น และ
สามารถต่ อ รองราคากั น ได้ อ ย่ า งเป็ นอิ สระในลั ก ษณะของผู้ ท่ีไ ม่ มี ค วาม
เกี่ยวข้ องกัน หรือ
2) มูลค่าที่จะได้ รับจากการขายสินทรัพย์หรือมูลค่าที่ต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สนิ
ของธุรกรรมปกติท่เี กิดขึ้นระหว่างผู้เล่นในตลาด ณ วันวัดมูลค่า
(ให้ ใช้ นิยามที่สองเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง
การวัดมูลค่ายุติธรรม มีผลบังคับใช้ )

แยกองค์ประกอบ
(unbundle)

พิจารณาองค์ประกอบของสัญญาเสมือนว่าแต่ละองค์ประกอบนั้นเป็ นสัญญา
แยกต่างหากจากกัน

ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์
ตามดุลยพินิจ
(discretionary participation
feature)

สิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาที่ จ ะได้ รั บ ผลประโยชน์ เ ป็ นจ านวนเงิ น เพิ่ ม เติ ม จาก
ผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับการประกัน ซึ่ง
1) มักเป็ นผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของสัญญา
2) จานวนเงินหรือจังหวะเวลาที่จะได้ รับผลประโยชน์เพิ่มนั้นจะขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของผู้ออกสัญญา
3) ผลประโยชน์ท่จี ะได้ รับขึ้นอยู่กบั
3.1) ผลการด าเนิ น งานของกลุ่ ม ของสัญญาที่ร ะบุ ไ ว้ หรื อ ชนิ ด ของ
สัญญาที่ระบุไว้
3.2) ผลตอบแทนจากการลงทุ นที่เกิดขึ้นแล้ วและหรือที่ยังไม่ เกิดขึ้น
จากกลุ่มของสินทรัพย์ท่รี ะบุไว้ ซ่ึงถือโดยผู้ออก
3.3) กาไรหรือขาดทุนของบริษัท กองทุน หรือกิจการอื่นที่ออกสัญญานี้

ส่วนการประกันผลประโยชน์
(guaranteed element)

ภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับการประกัน ซึ่งอยู่ในสัญญาที่มี
ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ

สัญญาค้ าประกันทางการเงิน
(financial guarantee contract)

สัญญาที่กาหนดให้ ผ้ ูออกสัญญาจ่ายจานวนเงินที่ระบุไว้ เพื่อใช้ คืนผู้ถือสัญญา
สาหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นเพราะลูกหนี้ท่รี ะบุไว้ ไม่สามารถที่จะจ่ายชาระ
เมื่อถึงกาหนดตามข้ อกาหนดเดิม หรือข้ อกาหนดที่แก้ ไขใหม่ของตราสาร
หนี้
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สัญญาประกันภัย
(insurance contract)

สั ญ ญาซึ่ ง คู่ สั ญ ญาฝ่ ายหนึ่ ง (ผู้ รั บ ประกั น ภั ย ) รั บ ความเสี่ ย งด้ านการ
รับประกันภัยที่มีนัยสาคัญจากคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย ) โดย
ตกลงจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ แก่ ผ้ ู เอาประกันภั ยหากเหตุ การณ์ใ น
อนาคตอันไม่ แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ท่เี อาประกันภัย) เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย (ดูภาคผนวก 2 สาหรับแนวทางการใช้ นิยาม
นี้)

สัญญาประกันภัยโดยตรง
(direct insurance contract)

สัญญาประกันภัยซึ่งไม่ใช่สญ
ั ญาประกันภัยต่อ

สัญญาประกันภัยต่อ
(reinsurance contract)

สัญญาประกันภั ยซึ่งออกโดยผู้รับประกันภัยรายหนึ่ง (ผู้รับประกันภัยต่ อ)
เพื่ อ จะใช้ ค่ า สิ น ไหมทดแทนให้ แก่ ผ้ ู รั บ ประกั น ภั ย อี ก รายหนึ่ ง (ผู้ เอา
ประกันภัยต่อ) สาหรับความสูญเสียจากหนึ่งสัญญาหรือมากกว่าที่ออกโดยผู้
เอาประกันภัยต่อ

สินทรัพย์จากการรับประกันภัย
(insurance assets)

สิทธิตามสัญญาสุทธิ (net contractual rights) ของผู้รับประกันภัยภายใต้
สัญญาประกันภัย

สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ
(reinsurance assets)

สิทธิตามสัญญาสุทธิ (net contractual rights) ของผู้เอาประกันภัยต่อภายใต้
สัญญาประกันภัยต่อ

หนี้ สินจากสัญญาประกันภัย
(insurance liability)

ภาระผู กพั นตามสัญญาสุทธิ (net contractual obligations) ของผู้ รับ
ประกันภัยภายใต้ สญ
ั ญาประกันภัย

เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย
(insured event)

เหตุการณ์ในอนาคตอันไม่ แน่ นอนซึ่งคุ้ มครองโดยสัญญาประกันภั ยและ
ก่อให้ เกิดความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย

องค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน
(deposit component)

องค์ ป ระกอบตามสั ญ ญาซึ่ ง ไม่ ถื อ เป็ นอนุ พั น ธ์ ท างการเงิ น ภายใต้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทาง
การเงิ น (เมื่ อมี การประกาศใช้ ) หรื อ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับ ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือ ทางการเงิ น (เมื่อ มีก ารประกาศใช้ ) และหาก
องค์ประกอบตามสัญญานั้นเป็ นเครื่ อ งมือทางการเงิน แยกต่ างหากจะอยู่
ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว
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ภาคผนวก ข
นิยามของสัญญาประกันภัย
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
1.

ภาคผนวกนี้ให้ แนวทางสาหรับนิยามของสัญญาประกันภัยในภาคผนวก 1 โดยกล่าวถึงประเด็นต่อไปนี้
1.1 คาว่า “เหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอน“ (ย่อหน้ าที่ 2-4)
1.2 การจ่ายชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็ นสิ่งของ (ย่อหน้ าที่ 5-7)
1.3 ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย และความเสี่ยงอื่นๆ (ย่อหน้ าที่ 8-17)
1.4 ตัวอย่างของสัญญาประกันภัย (ย่อหน้ าที่ 18-21)
1.5 ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยที่มนี ัยสาคัญ (ย่อหน้ าที่ 22-28) และ
1.6 การเปลี่ยนแปลงในระดับของความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย (ย่อหน้ าที่ 29 และ 30)
เหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอน (Uncertain future event)

2.

ความไม่แน่นอน (หรือความเสี่ยง) คือ ปัจจัยสาคัญของสัญญาประกันภัย ดังนั้นต้ องมีความไม่แน่นอนใน
เรื่องต่อไปนี้อย่างน้ อยหนึ่งเรื่องในขณะเริ่มต้ นสัญญาประกันภัย
2.1 เหตุการณ์ท่รี ับประกันภัยจะเกิดขึ้นหรือไม่
2.2 เหตุการณ์ท่รี ับประกันภัยจะเกิดขึ้นเมื่อไร
2.3 ผู้รับประกันภัยจาเป็ นจะต้ องจ่ายเท่าไร หากเหตุการณ์ท่รี ับประกันภัยเกิดขึ้น

3.

ในบางสัญญาประกันภั ย เหตุ ก ารณ์ท่ีรั บ ประกัน ภั ยคื อ ความเสียหายที่พ บในระหว่ างระยะเวลาความ
คุ้ ม ครองตามสัญญา ถึง แม้ ว่าความเสียหายอาจมาจากเหตุ การณ์ท่ีเ กิด ขึ้ นก่ อ นการเริ่ มต้ น ของสัญญา
ประกันภัย ในบางสัญญาประกันภัย เหตุการณ์ท่รี ับประกันภัยคือเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นในระหว่างระยะเวลา
ของสัญญา ถึงแม้ ว่าความเสียหายจะถูกพบหลังจากระยะเวลาของสัญญาสิ้นสุดลง

4.

บางสัญญาประกันภัยคุ้มครองเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นแล้ วแต่ผลกระทบทางการเงินของเหตุการณ์น้ันยังคงไม่
แน่ น อน ตัว อย่ างคื อสัญญาประกันภั ยต่ อที่ค้ ุ มครองผู้ รับ ประกันภั ยตรงจากผลกระทบในทางลบของ
พั ฒนาการของค่ าสินไหมทดแทนที่ได้ ร ายงานแล้ วโดยผู้ เอาประกันภั ย ในสัญญาประกันภั ยเช่ น ว่ านั้ น
เหตุการณ์ท่รี ับประกันภัยคือการทราบจานวนสุดท้ ายของค่าสินไหมทดแทนเหล่านั้น
การจ่ ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็ นสิ่งของ (Payments in kind)

5.

บางสัญญาประกันภัยกาหนดหรื ออนุ ญาตให้ ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนเป็ นสิ่งของ ตัวอย่ างเช่ น เมื่อผู้รับ
ประกันภัยนาสิ่งของประเภทเดียวกันทดแทนสิ่งของที่ถูกขโมยโดยตรง แทนที่จะจ่ายเป็ นเงินให้ แก่ผ้ ูเอา
ประกันภัย อีกตัวอย่ างหนึ่งคือ การที่ผ้ ูรับประกันภัยใช้ โรงพยาบาลและทีมรักษาพยาบาลของตนเองเพื่อ
ให้ บริการการรักษาพยาบาลที่ค้ ุมครองโดยสัญญาประกันภัย

6.

สัญญาบริการบางสัญญาที่กาหนดอัตราค่าบริการคงที่โดยระดับของการให้ บริการขึ้นอยู่กับเหตุการณ์อันไม่
แน่นอนนั้นถือว่าเข้ านิยามของสัญญาประกันภัยในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ แต่สาหรับใน
บางประเทศจะไม่ได้ ถูกกากับดูแลเสมือนเป็ นสัญญาประกันภัย ตัวอย่างหนึ่งคือสัญญาบารุงรักษาซึ่งผู้ให้
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บริการตกลงจะซ่อมแซมอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ หากไม่สามารถทางานได้ ตามปกติ จานวนค่าบริการคงที่น้ัน
คิดจากประมาณการจานวนครั้ งที่อุปกรณ์ไม่ สามารถทางานได้ แต่ ไม่ สามารถทราบได้ อย่ างแน่ นอนว่ า
อุปกรณ์น้ันจะเสียหรือไม่ การที่อุปกรณ์ไม่ สามารถทางานได้ ตามปกติมีผลกระทบในทางลบต่ อผู้ เป็ น
เจ้ าของอุปกรณ์และทาให้ เจ้ าของได้ รับการชดเชยตามสัญญา (มักชดเชยด้ วยสิ่งของ แทนที่จะจ่ ายเป็ น
เงินสด) อีกตัวอย่ างคือสัญญาสาหรั บการให้ บริ การกรณีรถเสีย ซึ่งผู้ ให้ บริ การตกลงที่จะจัดหาความ
ช่วยเหลือเมื่อรถเสียข้ างทาง หรือลากจู งรถไปอู่ท่ใี กล้ เคียงโดยคิดค่าบริการคงที่รายปี สัญญาหลังนี้ถือว่า
เข้ านิยามของสัญญาประกันภัยเช่นกันถึงแม้ ว่าผู้ให้ บริการไม่ได้ ตกลงทาการซ่อมแซมหรือหาชิ้นส่วนอะไหล่
มาเปลี่ยนแทนให้ กต็ าม
7.

การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องสัญญาประกันภัยมาถือปฏิบัติกับสัญญาตามย่อหน้ าที่ 6 นั้น
ได้ มีการพิจารณาแล้ วว่ าไม่ ได้ เพิ่มภาระในทางปฏิบัติมากไปกว่ าการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับอื่นมาใช้ หากกาหนดให้ สญ
ั ญาเช่ นว่านั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้
7.1 การไม่ สามารถทางานได้ ตามปกติและการเสียหายของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่เี กิดขึ้นแล้ ว ส่วน
ใหญ่ไม่ได้ ก่อให้ เกิดภาระหนี้สนิ ที่มีนัยสาคัญ
7.2 หากถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ ผู้ให้ บริการจะรับรู้
รายได้ โดยใช้ วิธรี ะดับขั้นของความสาเร็จ (และขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขอื่นๆที่กาหนดด้ วย) มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับนี้ยอมรั บการใช้ วิธีการเช่ นนั้นโดยอนุ ญาตให้ ผ้ ู ให้ บริ การ (ก) ยังคงใช้
นโยบายการบัญชีท่ใี ช้ อยู่กบั สัญญาเหล่านี้ต่อไป เว้ นแต่นโยบายการบัญชีน้นั เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติ
ที่ห้ามไว้ โดยย่ อหน้ าที่ 14 และ (ข) ปรับปรุงนโยบายการบัญชีหากเป็ นไปตามที่ย่อหน้ า 22-30
อนุญาตไว้
7.3 ผู้ให้ บริการพิจารณาว่าต้ นทุนของการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาบริการสูงกว่ารายได้ ท่รี ับมา
ล่วงหน้ าหรือไม่ โดยใช้ วิธกี ารทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิ ตามที่อธิบายไว้ ในย่อหน้ าที่ 15-19
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ หากกิจการไม่ นามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับสัญญาเหล่ านี้ ผู้ ให้ บริการต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
(ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้นเพื่อ
ประเมินภาระผูกพันของสัญญาดังกล่าว
7.4 สาหรับสัญญาเหล่านี้ ข้ อกาหนดเรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูลในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
โดยรวมแล้ วไม่ ได้ เพิ่มการเปิ ดเผยข้ อมูล มากกว่ าที่กาหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับอื่นๆ อย่างเป็ นนัยสาคัญ
ความแตกต่างระหว่างความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยและความเสี่ยงอื่นๆ

8.

นิยามของสัญญาประกันภั ยได้ กล่ าวถึ งความเสี่ยงด้ านการรั บประกันภั ย ซึ่ง มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ให้ นิยามว่ าเป็ นความเสี่ยงอื่นที่ไม่ ใช่ ความเสี่ยงทางการเงินที่ถูกโอนจากผู้ถือสัญญาไปให้
ผู้รับประกันภัย สัญญาที่ทาให้ ผ้ ูรับประกันภัยมีความเสี่ยงทางการเงินโดยปราศจากความเสี่ยงด้ านการรับ
ประกันภัยที่สาคัญถือว่าไม่ใช่สญ
ั ญาประกันภัย

9.

นิยามของความเสี่ยงทางการเงินในภาคผนวก 1 ได้ รวมตัวแปรทางการเงินและตัวแปรที่ไม่ใช่ ตัวแปรทาง
การเงิน ซึ่งรวมถึงตัวแปรที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับคู่สญ
ั ญา เช่ น ดัชนีของความเสียหายจากแผ่นดินไหวในพื้นที่
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ที่กาหนด หรือดัชนีของอุณหภูมิในบางเมือง แต่ไม่รวมตัวแปรที่ระบุเฉพาะเจาะจงกับคู่สญ
ั ญา เช่ นการเกิด
หรือไม่เกิดของไฟไหม้ ท่ที าความเสียหายหรือทาลายสินทรัพย์ของคู่สญ
ั ญา นอกจากนี้ความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่ สนิ ทรัพย์ทางการเงินถือว่าไม่ใช่ ความเสี่ยงทางการเงิน
หากมูลค่ายุติธรรมนั้นไม่ ได้ สะท้ อนเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในราคาตลาดสาหรับสินทรัพย์ดังกล่าวเพียง
อย่ างเดียว (ตัวแปรทางการเงิน) แต่ ยังสะท้ อนถึงสภาพของสินทรัพย์ท่ีไม่ ใช่ สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือ
ครองโดยคู่ สัญญา (ตัวแปรที่ไม่ ใช่ ตัวแปรทางการเงิน) ตัวอย่ างเช่ น ถ้ าการค้าประกัน มู ลค่ าซากของ
รถยนต์ทาให้ ผ้ ูคา้ ประกันมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพของตัวรถ ความเสี่ยงนั้นถือเป็ นความ
เสี่ยงจากการรับประกันภัย ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน
10. สัญ ญาบางสั ญ ญาท าให้ ผู้ รั บ ประกั น ภั ย มี ค วามเสี่ ย งทางการเงิ น นอกเหนื อ จากความเสี่ ย งด้ า นการ
รั บ ประกันภั ยที่สาคัญ ตั วอย่ างเช่ น สัญญาประกันชี วิต ที่ใ ห้ ก ารประกัน ทั้ง อัต ราผลตอบแทนขั้น ต่ า แก่
ผู้เอาประกันภัย (ก่อให้ เกิดความเสี่ยงทางการเงิน) และให้ ผลประโยชน์จากการเสียชีวิตที่บางครั้งสูงกว่ า
มู ล ค่ าตามบั ญ ชี ข องของผู้ เอาประกั น ภั ย (ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี่ ย งด้ านการรั บ ประกั น ภั ย ใน
รูปแบบของความเสี่ยงจากการเสียชีวิต) สัญญาดังกล่าวนั้นเป็ นสัญญาประกันภัย
11. สัญญาบางสัญญา เหตุการณ์ท่เี อาประกันภัยที่ทาให้ ผ้ ูรับประกันภัยต้ องจ่ายเงินตามสัญญาเชื่อมโยงกับดัชนี
ราคาต่ างๆ สัญญาดังกล่ าวถือเป็ นสัญญาประกันภัยที่การจ่ ายจานวนเงินที่มีนัยสาคัญขึ้นอยู่กับการเกิด
เหตุ ก ารณ์ ท่ีเอาประกัน ภั ย ตั ว อย่ างเช่ น การจ่ ายผลประโยชน์ ต ามสัญญาเงิ น รายปี ตลอดชี พ (lifecontingent annuity) ซึ่งเชื่อมโยงกับดัชนีค่าครองชีพ สัญญานี้ทาให้ เกิดการโอนความเสี่ยงด้ านการรับ
ประกันภัยเพราะการจ่ ายขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ท่ไี ม่แน่ นอนนั่นคือการอยู่รอดของผู้เอาประกันภัย การจ่ าย
โดยเชื่ อ มโยงกับ ดั ช นีร าคาถื อ เป็ นอนุ พั น ธ์ท างการเงิ น แฝงแต่ ถื อ ว่ ามี ก ารโอนความเสี่ยงด้ านการรั บ
ประกันภัย ดังนั้นอนุพันธ์ทางการเงินแฝงนี้เป็ นไปตามนิยามของสัญญาประกันภัย จึงไม่จาเป็ นต้ องถูกแยก
และวัดด้ วยมูลค่ายุติธรรม (ดูย่อหน้ าที่ 7 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้)
12. นิยามของสัญญาประกันภัยได้ กล่าวถึงความเสี่ยงที่ผ้ ูรับประกันภัยรับมาจากผู้เอาประกันภัยกล่าวอีกอย่าง
หนึ่งก็คือ ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยต้ องเป็ นความเสี่ยงที่มีอยู่แล้ วก่อนโอนจากผู้เอาประกันภัยไปให้
ผู้รับประกันภัย ดังนั้น ความเสี่ยงใหม่ท่เี กิดขึ้นโดยสัญญาจึงไม่ใช่ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย
13. นิยามของสัญญาประกันภัยกล่าวถึงผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย โดยที่คานิยามนี้ไม่ได้ จากัดว่า
ผู้รับประกันภัยต้ องจ่ายเงินเป็ นจานวนเท่ากับผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์ท่กี ่อให้ เกิดผลในทางลบ
นั้ น เสมอไป ตั ว อย่ า งเช่ น นิ ย ามไม่ ไ ด้ ตั ด เรื่ องการให้ ความคุ้ มครองประเภท “ใหม่ แ ทนเก่ า
(new-for-old)” ซึ่งเป็ นการจ่ ายทดแทนให้ ผ้ ูเอาประกันภัยพอเพียงที่จะทดแทนสินทรัพย์เก่าที่เสียหาย
ด้ วยสินทรัพย์ใหม่ ในทานองเดียวกัน นิยามไม่ ได้ จากัดการจ่ายผลประโยชน์ภายใต้ สัญญาประกันชีวิต
แบบชั่วระยะเวลา (a term life insurance contract) สาหรับความสูญเสียทางการเงินให้ แก่ผ้ ูท่พี ่ึงพาอาศัย
ผู้เสียชีวิต หรือกาหนดจานวนเงินไว้ ล่วงหน้ าสาหรับความสูญเสียที่เกิดจากการเสียชีวิตหรืออุบัติเหตุ
14. บางสัญญากาหนดให้ มีการจ่ายหากเหตุการณ์อันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ เกิดขึ้น แต่ไม่ได้ กาหนดไว้ ล่วงหน้ าว่า
ให้ การมีผลกระทบในทางลบต่ อผู้ถือเอาประกันภัยเป็ นเงื่อนไขสาหรับการจ่ ายค่ าสินไหมทดแทน ดังนั้น
สั ญ ญาดั ง กล่ า วถื อ ว่ า ไม่ ใ ช่ สั ญ ญาประกั น ภั ย ถึ ง แม้ ว่ า ผู้ ถื อ จะใช้ สั ญ ญาเพื่ อ ลดความเสี่ ย งที่ แ ฝงอยู่
ตัวอย่ างเช่ น หากผู้ ถือใช้ อนุ พันธ์ทางการเงินแฝงเพื่ อป้ องกันความเสี่ยงของตัวแปรที่ไม่ ใช่ ตัวแปรทาง
การเงินซึ่งสัมพันธ์กับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ของกิจการ ตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวไม่ ถือว่าเป็ นสัญญา
ประกันภัยเพราะว่าการจ่ายเงินไม่ได้ ข้ ึนอยู่กับว่าผู้ถือสัญญาจะได้ รับผลกระทบในทางลบจากการลดลงใน
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กระแสเงินสดจากสินทรัพย์ ในทางตรงข้ าม นิยามของสัญญาประกันภัยกล่าวถึงเหตุการณ์อันไม่แน่นอนซึ่ง
กาหนดให้ การมีผลกระทบในทางลบต่ อผู้เอาประกันภัยเป็ นเงื่อนไขสาหรับการจ่ายเงิน เงื่อนไขล่วงหน้ า
ตามสัญญานี้ไม่ ได้ กาหนดให้ ผ้ ูรับประกันภัยต้ องตรวจสอบว่ าเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นเป็ นสาเหตุท่แี ท้ จริงของ
ผลกระทบในทางลบหรื อ ไม่ แต่ อ นุ ญ าตให้ ผ้ ู รั บ ประกันภั ย สามารถปฏิเสธการจ่ ายเงิ น ได้ ห ากเห็น ว่ า
เหตุการณ์น้นั ไม่ได้ ก่อให้ เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย
15. ความเสี่ยงจากการขาดอายุหรือการคงอยู่ (lapse or persistency risk) (กล่าวคือ ความเสี่ยงที่คู่สญ
ั ญาอีก
ฝ่ ายจะยกเลิกสัญญาเร็วกว่าหรือช้ ากว่ าที่ผ้ ูรับประกันภัยคาดไว้ ในการกาหนดเบี้ยประกันภัย) ถือว่าไม่ใช่
ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยเพราะว่าการจ่ายเงินให้ คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายไม่ได้ ข้ นึ อยู่กบั เหตุการณ์ในอนาคต
อันไม่ แน่นอนที่เป็ นผลกระทบในทางลบต่ อคู่สัญญาอีกฝ่ าย ในทานองเดียวกัน ความเสี่ยงด้ านค่าใช้ จ่าย
(กล่ าวคือ ความเสี่ยงที่ต้นทุนการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการให้ บริการตามสัญญาเพิ่มขึ้นโดยไม่ คาดหมาย
แทนที่จะเป็ นต้ นทุนที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ท่เี อาประกันภัย) ไม่ใช่ ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยเพราะว่ า
การเพิ่มขึ้นโดยไม่คาดหมายในค่าใช้ จ่ายไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับผลกระทบในทางลบที่มีต่อคู่สญ
ั ญาอีกฝ่ าย
16. ดั ง นั้ น สั ญ ญาที่ ท าให้ ผู้ รั บ ประกั น ภั ย มี ค วามเสี่ ย งจากการขาดอายุ ความเสี่ ย งจากการคงอยู่ หรื อ
ความเสี่ยงด้ านค่ าใช้ จ่าย ไม่ถือว่ าเป็ นสัญญาประกันภัย เว้ นแต่ สญ
ั ญานั้นจะนาผู้รับประกันภัยไปสู่ความ
เสี่ยงด้ านการรับประกันภัยด้ วย อย่างไรก็ตาม หากผู้ออกสัญญาลดความเสี่ยงโดยการใช้ สญ
ั ญาที่สองเพื่อ
โอนส่วนของความเสี่ยงดังกล่ าวไปให้ คู่สัญญาอื่น สัญญาที่สองนั้นถือว่ าเป็ นสัญญาที่ทาให้ คู่สัญญาอื่นมี
ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย
17. ผู้รับประกันภัย จะสามารถรั บ โอนความเสี่ยงด้ านการรั บประกันภั ยที่มีนัยสาคัญจากผู้ เอาประกันภั ย ได้
เฉพาะในกรณีท่ผี ้ ูรับประกันภัยเป็ นกิจการแยกจากผู้เอาประกันภัย เท่านั้น อย่ างไรก็ตามในกรณีท่ผี ้ ูรับ
ประกันภัยถูกจัดตั้งในรูปแบบของกองทุนรวมเพื่อรับโอนความเสี่ยง (mutual) ซึ่งการดาเนินงานของ
กองทุนจะใช้ วิธีรับโอนความเสี่ยงจากผู้เอาประกันภัยแต่ละคนและนาความเสี่ยงนั้นมารวมกัน ถึงแม้ ว่าผู้
เอาประกันภั ย จะยังคงแบกรั บความเสี่ยงที่รวบรวมไว้ ร่ วมกันตามความสามารถของแต่ ละคนในฐานะ
เจ้ าของกองทุ น แต่ ก ็ถื อ ว่ า ยัง คงมี ก ารรั บ โอนความเสี่ยงเกิด ขึ้น ซึ่ง ถื อ ว่ า เป็ นปั จ จั ย สาคั ญของสัญญา
ประกันภัย
ตัวอย่างของสัญญาประกันภัย
18. ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่ างของสัญญาที่เป็ นสัญญาประกันภัย หากมีการโอนความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยที่
สาคัญ
18.1 การรับประกันภัยประเภทโจรกรรมหรือความเสียหายต่อทรัพย์สนิ
18.2 การรับประกันภัยความรับผิดต่อสินค้ า ความรับผิดด้ านวิชาชีพ ความรับผิดทางแพ่ ง หรือค่าใช้ จ่าย
ทางกฎหมาย
18.3 สัญญาประกันชีวิต และค่าใช้ จ่ายในการปลงศพ (แม้ ว่าการเสียชีวิตเป็ นเรื่องแน่นอน แต่ มีความไม่
แน่นอนว่าการเสียชีวิตจะเกิดขึ้นเมื่อไร หรือ สาหรับบางแบบของการประกันชีวิต การเสียชีวิตจะ
เกิดภายในระยะเวลาที่ค้ ุมครองโดยการประกันภัยหรือไม่)
18.4 สัญญาประเภทเงิ นรายปี ตลอดชี พ (life-contingent annuities) และ บานาญ (pensions)
(กล่าวคือ สัญญาที่ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนสาหรับเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอน ซึ่งก็คือการ
อยู่รอดของผู้รับผลประโยชน์รายงวด และผู้รับบานาญ) เพื่อช่ วยให้ ผ้ ูเอาประกันภัยสามารถดารง
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18.5
18.6

18.7

18.8

18.9

มาตรฐานการครองชีพตามที่กาหนดไว้ โดยไม่เกิดผลกระทบในทางลบต่ อการดารงชีวิตของผู้เอา
ประกันภัย)
การคุ้มครองการทุพพลภาพและค่ารักษาพยาบาล
สัญญาประเภทการประกันภัยคา้ ประกัน (surety bonds) การประกันภัยความซื่อสัตย์ (fidelity
bonds) การคา้ ประกันการรับเหมา (performance bonds) และ การคา้ ประกันการประมูล (bid
bonds) (กล่ าวคือ สัญญาที่ชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนหากคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งล้ มเหลวที่จะปฏิบัติ
ตามภาระผูกพันในสัญญา ตัวอย่างเช่น ภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้ าง)
การประกันภัยสินเชื่อที่จะจ่ ายจานวนเงินที่ระบุไว้ ให้ แก่ผ้ ูถือสาหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้น เพราะ
ลูกหนี้ท่กี าหนดไว้ ในสัญญาไม่สามารถที่จะจ่ายชาระหนี้เมื่อถึงกาหนดภายใต้ ข้อกาหนดเดิมหรือที่
แก้ ไขใหม่ของตราสารหนี้ สัญญาเหล่านี้มีรูปแบบทางกฎหมายหลายแบบ เช่ น ในรูปแบบของการ
คา้ ประกัน เลตเตอร์ออฟเครดิตบางประเภท สัญญาประเภท credit derivative default หรือสัญญา
ประกันภัย อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าสัญญาเหล่านี้จะเป็ นไปตามนิยามของสัญญาประกันภัย แต่สญ
ั ญา
เหล่ านี้กย็ ังเป็ นไปตามนิยามของสัญญาคา้ ประกันทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ด้ วย และอยู่
ภายในขอบเขตที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสาหรับ
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้
และการวัดมู ลค่ า เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรื อ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) และไม่อยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้ (ดูย่อหน้ าที่ 4.4) อย่ างไรก็ตาม หากผู้ออกสัญญาคา้
ประกันทางการเงินได้ ยืนยันโดยชัดเจนไว้ ต้ังแต่แรกว่าสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาประกันภัยและได้
ใช้ การบัญชีท่ถี ือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัย ผู้ออกอาจเลือกที่จะถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่ า เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรื อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสาหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) หรือถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับสัญญาคา้ ประกันทาง
การเงินดังกล่าวก็ได้
สัญญาการรับประกันสินค้ าที่ออกโดยคู่สญ
ั ญารายอื่นสาหรับสินค้ าที่ขายโดยผู้ผลิต ผู้ค้า หรือผู้ขาย
ปลีก อยู่ ภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ แต่ ไม่ รวมการรั บประกัน
สินค้ าที่ออกโดยผู้ผลิต ผู้ค้า หรือผู้ขายปลีกโดยตรง เพราะการรับประกันสินค้ าเหล่านั้นอยู่ภายใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ และ มาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่ี
อาจเกิดขึ้น
การรับประกันโฉนด (กล่าวคือ การจ่ายชดเชยความเสียหายให้ หากพบข้ อบกพร่องในโฉนดที่ดินซึ่ง
ข้ อบกพร่องนั้นที่ไม่ปรากฏ ขณะที่เข้ าทาสัญญาประกันภัย) ในกรณีน้ ี เหตุการณ์ท่เี อาประกันภัยคือ
การค้ นพบข้ อบกพร่องในโฉนดที่ดิน ไม่ใช่ตัวข้ อบกพร่อง)
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18.10 สัญญาเพื่อให้ ความช่ วยเหลือระหว่างการเดินทาง (กล่าวคือ การจ่ายชดเชยความเสียหายเป็ นเงิน
สดหรือจัดหาสิ่งของมาทดแทนให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัยสาหรับความเสียหายที่ได้ รับในขณะเดินทาง)
ซึ่งในย่อหน้ าที่ 6 และ 7 ของภาคผนวกนี้ ได้ กล่าวถึงตัวอย่างบางประเภทของสัญญานี้
18.11 สัญญาประเภทการค้าประกันมหั นตภั ย (catastrophe bonds) ที่จ่ายส่วนที่ลดลงของเงินต้ น
ดอกเบี้ย หรือทั้งสองอย่างที่ผ้ ูเอาประกันภัยมีสทิ ธิได้ รับ หากเหตุการณ์ท่รี ะบุไว้ มีผลประทบในทาง
ลบต่อผู้ออกหุ้นกู้ (เว้ นแต่เหตุการณ์ท่รี ะบุไว้ ไม่ได้ ก่อให้ เกิดความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยอย่าง
มี นัยสาคั ญ ตั วอย่ างเช่ น เหตุ ก ารณ์ ท่ีก่ อ ให้ เ กิด การเปลี่ ยนแปลงในอัต ราดอกเบี้ ย หรื อ อัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ)
18.12 สัญญา Insurance swaps และสัญญาอื่นๆ ที่กาหนดให้ จ่ายเงินตามการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศ
ภูมิประเทศ หรือตัวแปรทางกายภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องโดยเฉพาะเจาะจงกับคู่สญ
ั ญา
18.13 สัญญาประกันภัยต่อ
19. ต่อไปนี้เป็ นตัวอย่างของรายการที่ไม่ใช่สญ
ั ญาประกันภัย
19.1 สัญญาการลงทุ นที่มีรูปแบบทางกฏหมายเป็ นสัญญาประกันภั ย แต่ ไม่ ได้ ทาให้ ผ้ ู รับประกันภั ย มี
ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยที่สาคัญ ตัวอย่างเช่ น สัญญาประกันชีวิตซึ่งผู้รับประกันภัย ไม่ได้ มี
ความเสี่ยงจากการเสียชี วิต สาคั ญ (สัญญาดั ง กล่ าวถื อ เป็ นเครื่ องมื อทางการเงิ น ที่ไ ม่ ใ ช่ สัญญา
ประกันภัย หรือถือเป็ นสัญญาบริการ ดูย่อหน้ าที่ 20 และ 21 ของภาคผนวกนี้)
19.2 สั ญ ญาที่ มี รู ป แบบทางกฏหมายเป็ นสั ญ ญาประกั น ภั ย แต่ ไ ด้ ส่ ง ผ่ า นความเสี่ ย งด้ านการ
รับประกันภัยที่สาคัญกลับไปให้ ผ้ ูเอาประกันภัย ผ่านทางกลไกที่มีผลบังคับทางกฏหมายและไม่
สามารถยกเลิกได้ ทาให้ สามารถเปลี่ยนแปลงจานวนการจ่ ายเงินในอนาคตของผู้เอาประกันภัยซึ่ง
เป็ นผลโดยตรงจากความเสียหายที่เอาประกันภัยไว้ ตัวอย่ างเช่ น สัญญาประกันภัยต่อทางการเงิน
บางสัญญา (some financial reinsurance contract) หรือสัญญาประกันภัยกลุ่มบางสัญญา (some
group contracts) (สัญญาดังกล่าวโดยทั่วไปถือเป็ นเครื่องมือทางการเงินที่ไม่ใช่ สญ
ั ญาประกันภัย
หรือถือเป็ นสัญญาบริการ ดูย่อหน้ าที่ 20 และ 21 ของภาคผนวกนี้)
19.3 การรับประกันภัยไว้ เอง (self-insurance) กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ยังคงเก็บความเสี่ยงที่สามารถได้ รับ
คุ้มครองหากได้ มีการทาสัญญาประกันภัยไว้ (ในกรณีน้ ี ถือว่าไม่ เกิดสัญญาประกันภัยเพราะไม่ มี
ข้ อตกลงกับคู่สญ
ั ญาอื่น)
19.4 สัญญา (เช่ น สัญญาเกี่ยวกับการพนันขันต่อ) ที่กาหนดให้ จ่ายเงินหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่
แน่นอนเกิดขึ้น แต่ไม่ได้ ระบุเป็ นเงื่อนไขล่วงหน้ าในสัญญาสาหรับการจ่ายเงินว่าเหตุก ารณ์น้ันต้ อง
กระทบต่อผู้เอาประกันภัยในทางลบ อย่างไรก็ตามสัญญาประเภทดังกล่าวไม่ได้ หมายรวมถึ งสัญญา
ที่มีการกาหนดการจ่ายเงินไว้ ล่วงหน้ าสาหรับความเสียหายจากเหตุการณ์ท่รี ะบุไว้ เช่ น การเสียชีวิต
หรืออุบัติเหตุ (ดูย่อหน้ าที่ 13 ของภาคผนวกนี้)
19.5 ตราสารอนุ พันธ์ท่ที าให้ คู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งมีความเสี่ยงทางการเงิน แต่ ไม่ ใช่ ความเสี่ยงด้ านการรับ
ประกันภัย เนื่องจากได้ กาหนดให้ คู่สญ
ั ญาต้ องจ่ายเงินเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย
ราคาเครื่องมือทางการเงิน ราคาโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่ างประเทศ ดัชนีของราคา
หรืออัตราต่ างๆ การจัดอันดับเครดิตหรือดัชนีเครดิต หรือตัวแปรอื่น เช่ นตัวแปรที่ไม่ ใช่ ตัวแปร
ทางการเงินโดยที่ตัวแปรนั้นไม่ได้ เกี่ยวข้ องเป็ นการเฉพาะกับคู่สญ
ั ญา (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
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ที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
19.6 การคา้ ประกันที่เกี่ยวข้ องกับเครดิต (หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิต สัญญาประเภท credit derivative
default หรือสัญญาประกันภัยสินเชื่อ ที่กาหนดให้ มีการจ่ายเงินแม้ ว่าผู้ถือไม่ได้ เกิดความเสียหาย
จากการที่ลูกหนี้ไม่สามารถจ่ ายชาระหนี้ได้ เมื่อถึงกาหนด (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง
การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ))
19.7 สัญญาที่กาหนดให้ จ่ายเงินตามภูมิอากาศ ภูมิประเทศ หรือตัวแปรทางกายภาพอื่น ที่ไม่ เกี่ยวข้ อง
เป็ นการเจาะจงกั บ คู่ สัญ ญา (โดยทั่ ว ไปเรี ย กว่ า ตราสารอนุ พั น ธ์ ท่ีเ กี่ ย วข้ อ งกั บ สภาพอากาศ
(weather derivatives))
19.8 สัญญาประเภทการค้าประกันมหั นตภั ย (catastrophe bonds) ที่จ่ายส่วนที่ลดลงของเงินต้ น
ดอกเบี้ย หรือทั้งสองอย่างที่ผ้ ูเอาประกันภัยมีสทิ ธิได้ รับ โดยขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ ภูมิประเทศ หรือ
ตัวแปรทางกายภาพอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องเป็ นการเฉพาะเจาะจงกับคู่สญ
ั ญา
20. หากสัญญาที่อธิบายในย่อหน้ าที่ 19 ก่อให้ เกิดสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหนี้สนิ ทางการเงิน สัญญานั้นอยู่
ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่ าเครื่องมือทางการเงิน
(เมื่อมีการประกาศใช้ ) หรือ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อ
มีการประกาศใช้ ) ในกรณีเช่ นนี้แสดงให้ เห็น ว่ าคู่สัญญาใช้ วิธีปฏิบัติท่เี รียกว่ าการบัญชีเงินฝาก (deposit
accounting) ซึ่งเกี่ยวข้ องกับเรื่องต่อไปนี้
20.1 คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งรับรู้ค่าตอบแทนที่ได้ รับเป็ นหนี้สนิ ทางการเงินแทนที่จะรับรู้เป็ นรายได้
20.2 คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่งรับรู้ค่าตอบแทนที่จ่ายไปเป็ นสินทรัพย์ทางการเงินแทนที่จะรับรู้เป็ นค่าใช้ จ่าย
21. หากสัญญาที่อธิบายในย่ อหน้ าที่ 19 ไม่ ก่อให้ เกิดสินทรัพย์ทางการเงิน หรือหนี้สินทางการเงิน ให้ ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง รายได้ ภายใต้ มาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกล่ าวกาหนดให้ รายได้ จากรายการที่เกี่ยวข้ องกับการให้ บริการถูกรับรู้โดยวิธีสัดส่วนของงานที่ทาเสร็จ
ของรายการ หากผลของรายการดังกล่าวสามารถประมาณได้ อย่างน่าเชื่อถือ
ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่สาคัญ
22. สัญญาใดๆจะถือว่ าเป็ นสัญญาประกันภัย ก็ต่อเมื่อ เฉพาะกรณีท่ีสัญญานั้นได้ โอนความเสี่ยงด้ านการรั บ
ประกันภัยที่สาคัญ ย่อหน้ าที่ 8-21 ของภาคผนวกนี้ได้ กล่าวถึงความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย และย่อ
หน้ าต่อไปนี้จะอธิบายวิธกี ารประเมินว่าความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยสาคัญหรือไม่
23. ความเสี่ยงด้ านการรั บ ประกันภั ย จะสาคั ญ ถ้ า เหตุ ก ารณ์ท่ีรั บ ประกั นภั ย ท าให้ ผ้ ู รั บ ประกันภั ย ต้ อ งจ่ า ย
ผลประโยชน์เพิ่ ม เติมอย่ างมีนัยสาคัญ ภายใต้ สถานการณ์ต่างๆ โดยไม่ รวมสถานการณ์ท่ีขาดสาระเชิ ง
พาณิชย์ (Commercial substance) (กล่าวคือ ไม่มีผลกระทบอย่างเห็นได้ ชัดต่อมูลค่ าทางเศรษฐกิจของ
รายการ) หากการจ่ ายผลประโยชน์เพิ่มอย่ างมีนัยสาคัญภายใต้ สถานการณ์ท่มี ีสาระเชิงพาณิชย์จะถือว่ า
เป็ นไปตามเงื่อนไขในประโยคแรก ถึงแม้ ว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ท่รี ับประกันภัยเป็ นไปได้ น้อยมาก
หรือมูลค่ าปั จจุ บันของกระแสเงินสดที่คาดว่ าจะจ่ ายตามภาระผูกพัน (ซึ่งคานวณจากวิธีการถ่ วงนา้ หนัก
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ด้ วยความน่ าจะเป็ น) คิด เป็ นสัด ส่วนเพี ยงเล็กน้ อ ยของมู ลค่ าปั จจุ บั น ของกระแสเงิ น สดตามสัญญาที่
เหลืออยู่ท้งั หมด
24. ผลประโยชน์เพิ่มเติมตามที่กล่าวถึงในย่อหน้ าที่ 23 หมายถึงจานวนเงินที่เกินกว่าจานวนเงินที่จะจ่ายหาก
ไม่ มีสถานการณ์ท่เี อาประกันภัยเกิดขึ้น (ไม่ รวมสถานการณ์ท่ขี าดสาระเชิงพาณิชย์) จานวนเงินเพิ่มเติม
ดังกล่าวรวมถึงค่าใช้ จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้ จ่ายในการประเมินค่าสินไหมทดแทน
แต่ไม่รวมรายการดังต่อไปนี้
24.1 การสู ญ เสี ย ความสามารถที่ จ ะได้ รั บ เงิ น จากผู้ เอาประกั น ภั ย ส าหรั บ การบริ ก ารในอนาคต
ตัวอย่างเช่น ในสัญญาประกันชีวิตประเภทควบการลงทุน (investment-linked) การเสียชีวิตของผู้
เอาประกันภัยทาให้ ผ้ ูรับประกันภัยไม่สามารถได้ รับค่าธรรมเนียมสาหรับการให้ บริการจัดการลงทุน
ได้ อีกต่อไป ซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ต่ อผู้รับประกันภัยดังกล่ าวไม่ ได้ สะท้ อนถึงความเสี่ยง
ด้ านการรับประกันภัย แต่ เป็ นลักษณะเช่ นเดียวกับที่ผ้ ูจัดการกองทุนรวมไม่ ได้ รับโอนความเสี่ยง
ด้ านการรั บประกัน ภั ยที่เกี่ยวข้ องกับ โอกาสการเสียชี วิต ของลูก ค้ า ดั ง นั้น โอกาสที่จ ะเกิดการ
สูญเสียค่าบริการจัดการลงทุนในอนาคตจึงไม่เกี่ยวข้ องในการประเมินนัยสาคัญของการโอนความ
เสี่ยงด้ านการรับประกันภัยตามสัญญา
24.2 การยกเว้ น ค่ าธรรมเนียมในการยกเลิก หรื อ เวนคื น สัญญาเนื่อ งจากผู้ เอาประกันภั ยได้ เสียชี วิต
เพราะว่ าสัญญาประกันภัยทาให้ เกิด ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ดังนั้นการยกเว้ นค่ าธรรมเนียมเหล่ านี้
ไม่ ได้ ถือเป็ นการชดเชยความเสียหายแก่ ผ้ ู เอาประกัน ภั ยสาหรั บ ความเสี่ยงที่มี อยู่ ก่อ นการเกิด
สัญญา ดังนั้นค่าธรรมเนียมเหล่านี้จึงไม่เกี่ยวข้ องในการประเมินความสาคัญของการโอนความเสี่ยง
ด้ านการรับประกันภัยตามสัญญา
24.3 การจ่ ายเงินที่อยู่ บนเงื่อนไขของเหตุการณ์ท่ีไม่ ได้ ก่อให้ เกิดความเสียหายที่มีนัยสาคัญต่ อผู้ เอา
ประกันภัย ตัวอย่างเช่ น หากพิจารณาสัญญาที่กาหนดให้ ผ้ ูรับประกันภัยจ่ ายเงินหนึ่งล้ านบาทหาก
สินทรั พ ย์ ข องผู้ เอาประกันภั ย ที่ไ ด้ รั บ ความเสียหายคิ ด เป็ นมู ลค่ า ทางเศรษฐกิจ เพี ยงหนึ่ ง บาท
ในกรณีของสัญญานี้จะเห็นได้ ว่าผู้เอาประกันภัย ไม่ ได้ โอนความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญในการสูญเสีย
(คือเงิน 1 บาท) ให้ กับผู้รับประกันภั ย ในขณะเดียวกันสัญญานี้ได้ ก่อให้ เกิดความเสี่ยงที่ไม่ ใช่
ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยที่ทาให้ ผ้ ูออกสัญญาจาเป็ นจะต้ องจ่ายเงิน 999,999 บาท หาก
เหตุการณ์ท่รี ะบุไว้ เกิดขึ้น เนื่องจากผู้รับประกันภัยไม่ได้ รับโอนความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยที่
สาคัญจากผู้เอาประกันภัย ดังนั้นสัญญานี้จึงไม่ใช่สญ
ั ญาประกันภัย
24.4 ค่ าสิน ไหมที่อ าจได้ รั บ คื น จากการเอาประกั นภั ย ต่ อ ผู้ รั บ ประกั นภั ย บั นทึก รายการส่วนนี้แยก
ต่างหาก
25. ผู้รับประกันภัยต้ องประเมิน ความสาคัญของความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยเป็ นรายสัญญาแทนที่จะใช้
ระดับความมีนัยสาคัญต่ องบการเงิน ดังนั้นจึงเป็ นไปได้ ท่คี วามเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยจะมีนัยสาคัญ
แม้ ว่าความน่าจะเป็ นที่จะเกิดความเสียหายที่มีนัยสาคัญจากสัญญาทั้งหมดจะต่า การประเมินความเสี่ยง
เป็ นรายสัญญาจะช่ วยให้ การพิจารณาจัดประเภทสัญญาเป็ นสัญญาประกันภัย ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม หาก
ผู้รับประกันภัยเห็นว่ากลุ่มของสัญญาที่ประกอบด้ วยสัญญาย่อยๆที่มีลักษณะคล้ ายคลึงกันส่วนใหญ่มีการ
โอนความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย ผู้รับประกันภัยไม่ จาเป็ นต้ องพิจารณาสัญญาที่ไม่ใช่ อนุพันธ์ภายใน
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กลุ่มเป็ นรายสัญญา เพื่อที่จะระบุสัญญาจานวนเล็กน้ อยที่ไม่ ได้ โอนความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยที่มี
นัยสาคัญ
26. ตามข้ อกาหนดในย่ อหน้ าที่ 23-25 ของภาคผนวกนี้ หากสัญญาทาให้ เกิดการจ่ ายผลประโยชน์การ
เสียชีวิตมากกว่าจานวนเงินที่ต้องจ่ ายหากมีชีวิตอยู่ สัญญานั้นเป็ นสัญญาประกันภัย เว้ นแต่ ผลประโยชน์
การเสียชี วิตที่เพิ่ ม ขึ้น นั้น ไม่ มี นัย สาคัญ (พิ จารณาความมี นัยสาคั ญเป็ นรายสัญญาแทนที่จ ะใช้ ค วามมี
นัยสาคัญที่ระดับของกลุ่มสัญญาทั้งหมด) ตามที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วในย่อหน้ าที่ 24.2 ของภาคผนวกนี้ว่าการ
ยกเว้ นค่าธรรมเนียมในการยกเลิกและเวนคืนเนื่องจากการเสียชีวิตไม่ได้ ถูกนามาพิจารณาในการประเมิน
นัยสาคัญหากการยกเว้ นนั้นไม่ถือเป็ นการชดเชยความเสียหายให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัยสาหรับความเสี่ยงที่มี
อยู่ก่อนการเกิดสัญญา ในทานองเดียวกัน สัญญาเงินรายปี (annuity) ที่จ่ายจานวนเงินให้ ผ้ ูเอาประกันภัย
อย่างสม่าเสมอในช่วงที่ผ้ ูเอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ถือเป็ นสัญญาประกันภัย เว้ นแต่ ว่าจานวนเงินที่ต้องจ่าย
ให้ ท้งั หมดตามสัญญานั้นไม่มีนัยสาคัญ
27. ย่ อ หน้ าที่ 23 ของภาคผนวกนี้ กล่ าวถึ ง ผลประโยชน์เพิ่ ม เติ ม ผลประโยชน์เ พิ่ ม เติ ม เหล่ านี้อาจมี
ข้ อกาหนดให้ จ่ายผลประโยชน์เร็วขึ้นหากเหตุการณ์ท่รี ับประกันภัยเกิดเร็วขึ้น และจานวนเงินที่จ่ายไม่ได้ ถูก
ปรับปรุงด้ วยมูลค่ าตามเวลา ตัวอย่ างเช่ น การประกันชีวิตแบบตลอดชีพที่มีผลประโยชน์เสียชีวิตคงที่
(กล่ าวอีกอย่ างหนึ่ง คือ การประกันภั ยที่ให้ ผลประโยชน์การเสียชี วิตคงที่ไม่ ว่าผู้ เอาประกันภั ยเสียชี วิต
เมื่อไรก็ตามโดยไม่มีวันสิ้นสุดความคุ้มครอง เป็ นที่แน่นอนว่าผู้เอาประกันภัยจะต้ องเสียชีวิตแต่วันที่ของ
การเสียชีวิตยังไม่ แน่ นอน ซึ่งผู้รับประกันภัยจะได้ รับความเสียหายเป็ นรายสัญญาหากผู้เอาประกันภัย
เสียชีวิตเร็วขึ้นแม้ ว่าจะไม่มีความเสียหายในระดับของกลุ่มของสัญญาก็ตาม
28. หากสัญญาประกันภัยถูกแยกออกเป็ นองค์ประกอบของการฝากเงินและองค์ประกอบของการรับประกันภัย
ความสาคัญของการโอนความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยจะถูกประเมินโดยพิจารณาจากองค์ประกอบของ
การรับประกันภัย ความสาคัญของความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยที่ถูกโอนโดยอนุพันธ์ทางการเงินแฝง
จะถูกประเมินโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ทางการเงินแฝง
การเปลี่ยนแปลงระดับของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย
29. บางสัญญาไม่ได้ โอนความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยไปให้ ผ้ ูรับประกันภัยเมื่อเริ่มต้ นสัญญา แม้ ว่าจะโอน
ความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยในเวลาต่ อมา ตัวอย่ างเช่ น หากพิจารณาสัญญาที่จ่ายผลตอบแทนจาก
การลงทุนตามที่ระบุไว้ และให้ สทิ ธิเลือกแก่ผ้ ูเอาประกันภัยที่จะนากาไรจากการลงทุนเมื่อครบกาหนดเพื่อ
ซื้อสัญญาเงินรายปี ตลอดชี พ (life-contingent annuity) ในอัตราเบี้ยประกันภั ยรายงวดที่คิดให้ กับ
ผู้เอาประกันภัยรายใหม่คนอื่นๆในปั จจุ บัน จะเห็นว่าสัญญานี้ไม่ได้ โอนความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย
ไปให้ ผ้ ู รั บ ประกัน ภั ย จนกว่ า จะมี ก ารใช้ สิท ธิ ดั ง กล่ าว เพราะผู้ รั บ ประกัน ภั ยยั ง คงมี อิส ระที่จ ะคิ ด เบี้ ย
ประกันภัยสาหรับสัญญาเงินรายปี (annuity) บนพื้นฐานที่สะท้ อนถึงความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยที่ถูก
โอนไปให้ แก่ผ้ ูรับประกันภัยในเวลานั้น อย่างไรก็ตาม หากสัญญาดังกล่าวกาหนดเบี้ยประกันภัยรายงวด
ตั้งแต่ต้น (หรือ กาหนดหลักที่จะใช้ ในการคานวณเบี้ยประกันภัยรายงวด) ถือว่าสัญญานั้นมีการโอนความ
เสี่ยงด้ านการรับประกันภัยไปให้ ผ้ ูออกเมื่อเริ่มต้ นสัญญา
30. สัญญาที่มีคุณสมบัติเป็ นสัญญาประกันภัยยังคงเป็ นสัญญาประกันภัยจนกว่าสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมด
ถูกทาให้ ส้ นิ สุดหรือสิ้นผลบังคับ
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