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วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ ์พ.ศ.2561 เวลา 14.00-16.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี 

การสมัมนา Focus Group ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชี  

เรือ่ง เครือ่งมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 



สรุปภาพรวมมาตรฐานรายงานทางเงินกลุ่มเครือ่งมือทางการเงิน 

TAS 101, 103, 104, 

105, 106 and TAS 

107 

2017/ 

2560 

2018/ 

2561 

2019/ 

2562 

2020/ 

2563 

2021/ 

2564 

2022/ 

2565 

IFRS 13 

IFRS 9, IAS 32, IFRS 7, IFRIC 16 and IFRIC 19 

TFRS 13 

TFRS 9, TAS 32, TFRS 7, TFRIC 16 and TFRIC 19 

IFRS 17 

IFRS 17 
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เหตุผลและวตัถุประสงคใ์นการออกแนวปฏิบติัทางการบญัชี 

 International Accounting Standards Board (IASB) ได้ออกมาตรฐานรายงานทาง

การเงิน “Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts 

(Amendments to IFRS 4) เมื่อเดือนกนัยายน 2559 เพ่ือลดผลกระทบจากวันที่มีผลบังคับใช้ที่

แตกต่างกนัของมาตรฐานรายงานทางการเงิน IFRS 9 Financial Instruments (Effective 2018) 

และ IFRS 17 Insurance Contacts (Effective 2021)  

สรปุผลกระทบหลักต่อภาคธุรกจิประกนัภัยในประเทศไทยเช่นเดยีวกบัภาคธุรกจิประกนัภัยในต่างประเทศ 

มีดังน้ี  
 

• ปฏบิัตติามการจัดประเภทและการวัดมูลค่าตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง 

เคร่ืองมือทางการเงิน ก่อนร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เร่ือง สญัญาประกนัภัย มีผล

บังคับใช้  

• การไม่จับคู่ทางบัญชี (Accounting Mismatch) ที่เพ่ิมขึ้นและความผนัผวนช่ัวคราวที่อาจเกดิขึ้นในก าไร

หรือขาดทุน และก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น จากการเปล่ียนแปลงการจัดประเภทสนิทรัพย์ทางการเงิน 

• การปฏบิัตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ส าคัญทั้ง 2 ฉบับดงักล่าวข้างต้น ในระยะเวลาที่สั้น

ส่งผลให้เพ่ิมต้นทุนและความพยายามทั้งผู้จัดท าและผู้ใช้งบการเงินที่เกี่ยวข้อง 
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เหตุผลและวตัถุประสงคใ์นการออกแนวปฏิบติัทางการบญัชี 

 ภาคธุรกิจประกันภัยได้หารือกับสภาวิชาชีพเกี่ยวกับการลดผลกระทบจากผลบังคับใช้ร่าง

มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (คาดว่ามีผลบังคับใช้ปี 2562) 

และร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สญัญาประกนัภัย ในแนวทางเดียวกบั IASB  

 สภาวิชาชีพได้แต่งตั้งคณะท างานติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน เรื่อง สญัญาประกนัภัย (คณะท างาน) ซ่ึงประกอบด้วย 

• ภาคธรุกจิผู้แทนจากสมาคมประกนัชีวิตแห่งประเทศไทย และสมาคมประกนัวินาศภัยไทย 

• ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  

• ผู้แทนส านักงานสอบบัญชี (Big 4)  

 หนึ่งในหน้าที่ของคณะท างาน คือการจัดท าร่างแนวปฏบิัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทาง

การเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย โดยคณะท างานได้พิจาณาและเสนอที่จะใช้

ทางเลือก “Temporary Exemption” ซ่ึงพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย  

 แนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดหลักการเกี่ยวกบัการจัดท ารายงาน

ทางการเงินส าหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินเพ่ือเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็น  

 ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการประเมินถึงจ านวนเงิน ช่วงเวลา และความไม่แน่นอนของ   

 กระแสเงินสดในอนาคตของกจิการ  
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ขอบเขตแนวปฏิบติัทางการบญัชี 

 ในต่างประเทศได้ก าหนดเงื่อนไขที่บริษัทที่จะใช้ทางเลือก “Temporary Exemption” 

ไว้ในย่อหน้าที่ 20A และ 20B ของ “Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 

Insurance Contracts (Amendments to IFRS 4)” 

 ส าหรับแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ ได้ก าหนดเงื่อนไขที่บริษัทที่จะใช้ทางเลือก

“Temporary Exemption” ต้องถอืปฏบิัติกบัผู้รับประกนัภัยที่เข้าเงื่อนไขตามย่อหน้าที่ 20ก และ 

20ข ตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุงปี..... ) เร่ือง สัญญา

ประกนัภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินทุกประเภท ยกเว้นรายการตาม

ย่อหน้า 2.1.1 ถงึ 2.1.10 ของแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับนี้  

 นอกจากนี้ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรงุปี..... ) เรื่อง 

สญัญาประกนัภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) ยังได้ก าหนดให้เปิดเผยเร่ืองต่างๆ ที่ก าหนดตามย่อ

หน้าที่ 39B - 39J  อ้างองิ “Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance 

Contracts (Amendments to   IFRS 4)” 
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แนวปฏิบติัทางการบญัชีก่อนการบงัคบัใช ้TFRS 17 ในปี 2565 

Classification & 

Measurement 

Hedge Accounting 

Impairment 

สินทรพัยล์งทุน 

ปฏิบติัตาม TAS 105 

TFRS 9 

TFRS 9 

Applying IFRS 9 Financial 

Instruments with IFRS 4 

Insurance Contracts  

TFRS 9 

TFRS 9 

TFRS 9 

1 มกราคม 2565 เมือ่ TFRS 

17 มีผลบงัคบัใช ้
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ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

เครือ่งมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 

Guidance FI TFRS 9 TAS 105 Other standards

บทน า บทน า
บทที ่1 วตัถุประสงค์ บทที ่1 วตัถุประสงค์ วตัถุประสงค์
บทที ่2 ขอบเขต บทที ่2 ขอบเขต ขอบเขต
บทที ่3 การรบัรูร้ายการและการตดัรายการออกจาก
บญัชี

บทที ่3 การรบัรูร้ายการและการตดัรายการออกจาก
บญัชี

ต้นทุนของเงนิลงทุน
การจ าหน่ายเงนิลงทุน

บทที ่4 การจดัประเภท บทที ่4 การจดัประเภท
การจดัประเภทเงนิลงทุน
การโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน

บทที ่5 การวดัมลูค่า บทที ่5 การวดัมลูค่า การวดัมลูค่ายุตธิรรม
มลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุน
ก าไรขาดทุน
การด้อยค่าของเงนิลงทุน

บทที ่6 การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง บทที ่6 การบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง
บทที ่7 การถอืปฏบิตั ิและการปฏบิตัใินชว่ง
เปลีย่นแปลง

บทที ่7 การถอืปฏบิตั ิและการปฏบิตัใินชว่ง
เปลีย่นแปลง

วนัถอืปฏบิตัิ

บทที ่8 การเปิดเผยขอ้มลู การเปิดเผยขอ้มลู TFRS 7 & TAS 32
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หน่วยลงทุนจดัประเภทเป็นตราสารทุนหรือหนี้  อา้งอิงตาม 

TAS 105 คือจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

TAS 105 

TAS 32 
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ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

เครือ่งมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 
ส่วน 4 

และ 5 

ร่า
งแ
น
วป
ฏ
บิ
ัต
ิฯ
 

Equity 

securities 

Debt 

securities 

*   excluded associate/subsidiaries and joint venture 

** excluded loan and liabilities under insurance contract  

Loans** 

* 

Derivatives 

Hedge 

accounting 

applied? 

Yes 

No 

Applied hedge accounting under 

section 6 (IFRS9) 

F
in

an
ci

al
 a

ss
et

s 
F
in

an
ci

al
  

li
ab

il
it
ie

s 

** 

&Receivables 

Borrow/bond

/debenture etc 

Payables 

embedded 

derivati

ves 

Assets – Bifurcated under IAS 39 

Liabilities – Bifurcated under IFRS 9 

Yes 

Applied classification and 

measurement under this accounting 

guideline  (next page) 

No 

Applied 

fair 

value 

option? 

Applied fair value option (fair 

value through PL: IFRS 9) 

Yes No 

การจัดประเภทรายการ และการวดัมูลค่า 
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ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

เครือ่งมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 
ส่วน 4 

และ 5 

T
A

S
 1

0
5
 

trading 

Available 

For Sale 

Held-to- 

Maturities 

Equity 

securities 

Debt 

securities 

marketable 

marketable 

Fair value through 

profit & loss 

Fair value 

through OCI 

Amortised cost 
*excluded associate/subsidiaries and joint venture 

T
A

S
 1

0
1
 

Loans 

Gain/loss on sale 

(derecognition) 

record in profit and 

loss for the period of 

derecognition  

 

Non- 

marketable* 

Non- 

marketable 

Receivable 

Loans and 

receivable 

Financial Instrument guidance 

10 

N
/
A

 

Derivatives 

Fair value through 

profit & loss 

Hedge accounting 

การจัดประเภทรายการ และการวดัมูลค่า 



ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

เครือ่งมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 

ส่วนท่ี 5 การวดัมูลค่าและการดอ้ยค่า 

ร่า
งแ
น
วป
ฏ
บิ
ัต
ิฯ
 

*   excluded associate/subsidiaries and joint venture 

** excluded loan and liabilities under insurance contract  

* 

F
in

an
ci

al
 a

ss
et

s 
F
in

an
ci

al
  

li
ab

il
it
ie

s 

** 

&Receivable 

trading 

Available For 

Sale 

Held-to- 

Maturities 

Fair value through 

profit & loss 

Fair value through OCI (EIR 

under IFRS 9, if any) 

Amortised cost (EIR 

under IFRS9) 

Impairment frameworks 

 

Equity: objective evidences + 

significant declining in FV and 

prolonged (IAS39) 

 

Debt/L&R: ECL under IFRS9 

Borrow/bond

/debenture etc 

Payables 

Derivative 

assets/liabilities  

Fair value through 

profit & loss 

Equity 

securities 

Debt 

securities 

Loans** 

Derivatives 

&Receivables 

Gain/loss on 

sale 

(derecognition) 

record in profit 

and loss for the 

period of 

derecognition  

 

Other financial 

liabilities  Amortised cost (EIR 

under IFRS9) 

Fair value through profit 

& loss 

FVO: IFRS9 
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ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

เครือ่งมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 
ส่วน 4 

และ 5 
การจัดประเภทรายการ - เงินลงทุนในตราสารหนี้  

Fair value through 

profit & loss 

Fair value through 

OCI 

Amortised cost 

Fair value 

Fair value -/+ 

Transaction fee and 

cost 

Fair value -/+ 

Transaction fee and 

cost 

Mark to market to 

P/L 

Mark to market to 

OCI 

Interest income to 

P/L 

Interest income by 

using EIR to P/L 

Interest income by 

using EIR to P/L 

Impairment loss 

ECL to P/L 

Impairment loss 

ECL to P/L 

Derecognised to P/L 

Derecognised to P/L 

Derecognised to P/L 

Classification 
Initial 

recognition 
Subsequent measurement 
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ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

เครือ่งมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 
ส่วน 4 

และ 5 
การจัดประเภทรายการ - เงินลงทุนในตราสารทุน 

Fair value through 

profit & loss 

Fair value 

through OCI 

(with recycling) 

Fair value 

Fair value -/+ 

Transaction fee 

and cost 

Mark to market 

to P/L 

Mark to market 

to OCI 

Impairment loss to P/L 

by using IAS 

39/TAS105 

Derecognised to 

P/L 

Derecognised to 

P/L 

Classification Initial recognition Subsequent measurement 
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ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

เครือ่งมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 
ส่วน 4 

และ 5 
การจดัประเภทรายการ – การน าแนวปฏิบติัทางการบญัชีมาปฏิบติัใชใ้นครั้งแรก 

การจดัประเภทก่อนเริม่ใช้

แนวปฏิบติันี้  

แนวปฏิบติัทางการบญัชีเมือ่

น ามาปฏิบติัใช ้

ผลกระทบเมือ่น าแนวปฏิบติั

ใชเ้ริม่แรก 

การจัดประเภทและวัดมูลค่า

ตามมาตรฐานปัจจุบัน 

Fair value option  

(financial assets) 

การจัดประเภทรายการใหม่

ต้องมีการ 

1) ปรับปรงุย้อนหลัง หรือ  

2) เป็นรายการปรับปรงุกบั

ก าไรสะสม ณ วันแรกที่มีการ

ถอืปฏบิัติ 

Fair value option  

(financial assets) 

การจัดประเภทและวัดมูลค่า

ตามแนวปฏบิัติฉบับนี้  

การจัดประเภทและวัดมูลค่า

ตามมาตรฐานปัจจุบัน 

Fair value option  

(financial liabilities) 

Fair value option  

(financial liabilities) 

การจัดประเภทและวัดมูลค่า

ตามแนวปฏบิัติฉบับนี้  

14 



ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

เครือ่งมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 
ส่วน 4 

และ 5 
การจดัประเภทรายการ – การน าแนวปฏิบติัทางการบญัชีมาปฏิบติัใชใ้นครั้งแรก 

การจดัประเภทก่อนเริม่ใช้

แนวปฏิบติันี้  

แนวปฏิบติัทางการบญัชี

เมือ่น ามาปฏิบติัใช ้

ผลกระทบเมือ่น าแนว

ปฏิบติัใชเ้ริม่แรก 

เคร่ืองมือทางการเงนิที่ยัง

ไม่ได้ใช้อตัราดอกเบี้ยที่

แท้จริง 

เคร่ืองมือทางการเงนิที่

เกี่ยวข้องต้องใช้อตัรา

ดอกเบี้ยที่แท้จริง 

1. การจัดประเภทรายการ

ใหม่ต้องมีการปรับปรงุ

ย้อนหลัง หรือ 

2. สญัญาที่คงเหลือให้เร่ิม

ใช้ EIR ณ วันที่เร่ิมถอื

ปฏบิัติ และสญัญาใหม่

ให้ใช้ EIR 
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ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

เครือ่งมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 
ส่วน 4 

และ 5 
การจดัประเภทรายการ – การน าแนวปฏิบติัทางการบญัชีมาปฏิบติัใชใ้นครั้งแรก 

การจดัประเภทก่อนเริม่ใช้

แนวปฏิบติันี้  

แนวปฏิบติัทางการบญัชี

เมือ่น ามาปฏิบติัใช ้

ผลกระทบเมือ่น าแนว

ปฏิบติัใชเ้ริม่แรก 

กจิการบันทกึบัญชีเงนิลงทุน

หรือตราสารด้วยวิธรีาคาทุน 

กจิการบันทกึบัญชีเงนิลงทุน

หรือตราสารด้วยมูลค่า

ยุติธรรม 

ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม

บัญชีเดิมและมูลค่ายุติธรรม

ให้รับรู้ในก าไรสะสมต้นงวด 

(หรือองค์ประกอบอื่นของ

ส่วนของผู้ถอืหุ้น (ตาม

ความเหมาะสม) 
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ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

เครือ่งมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 
ส่วน 4 

และ 5 
การจดัประเภทรายการ – การน าแนวปฏิบติัทางการบญัชีมาปฏิบติัใชใ้นครั้งแรก 

การจดัประเภทก่อนเริม่ใช้

แนวปฏิบติันี้  

แนวปฏิบติัทางการบญัชี

เมือ่น ามาปฏิบติัใช ้

ผลกระทบเมือ่น าแนวปฏิบติัใช้

เริม่แรก 

กจิการบันทกึบัญชีหนี้สนิ

ตราสารอนุพันธใ์นราคาทุน

หรือวิธใีดนอกเหนือจากวิธี

มูลค่ายุติธรรม หรือไม่เคย

บันทกึบัญชี  

กจิการบันทกึบัญชีเงนิลงทุน

หรือตราสารด้วยมูลค่า

ยุติธรรม 

กจิการต้องวัดมูลค่าหนี้สนิตราสาร

อนุพันธด์ังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันแรกที่มีการถอืปฏบิัติตาม

แนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับนี้  

ผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีเดิม

และมูลค่ายุติธรรมต้องรับรู้ในก าไร

สะสมต้นงวดในรอบระยะเวลาบัญชี

ที่ถอืปฏบิัติ 
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ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

การดอ้ยค่าส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 

ร่างแนวปฏิบติั TFRS 9 

ตราสารทุน 1. บันทกึการด้อยค่าเข้าก าไรขาดทุน โดยปรับกบั OCI (ไม่ปรับลดมูลค่าตามบัญชีในงบ

แสดงฐานะการเงิน 

2. รับรู้ ด้อยค่าเม่ือ 

           - ประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีสาระส าคัญ (IAS39 59.1) 

           - ปฏบิัติผดิสญัญา เช่น การไม่จ่ายช าระ (IAS39 59.2) 

           - เจ้าหน้ีของผู้ออกตราสารผ่อนปรนเงื่อนไขการช าระหน้ีให้ (IAS39 59.3) 

           - ผู้ออกหลักทรัพย์จะล้มละลายหรือปรับโครงสร้างทางการเงิน (IAS39 59.4) 

           - หลักทรัพย์น้ันไม่มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องอกีต่อไป (IAS39 59.5) 

           - มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการลดลงในประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งรวมถึง

เหตุการณ์ดังต่อไปน้ี (IAS39 59.6) 

              * ความสามารถในการช าระเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ลดล) หรือ 

              * สภาพเศรษฐกจิในระดับประเทศหรือในระดบัท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการปฏบิัติผดิ

สญัญา เช่นการเพ่ิมขึ้นของอตัรา การว่างงานในภมูิภาคของผู้ออกหลักทรัพย์ การลดลงของ

ราคาอสงัหาริมทรัพย์ในบริเวณที่เดียวกนักบัที่ใช้ในการจ านอง การลดลงของราคาน า้มัน

ส าหรับเงินให้สนิเช่ือแก่ผู้ผลิตน า้มัน หรือการเปลี่ยนแปลงในทางลบของสภาพอุตสาหกรรมที่

กระผู้ออกหลักทรัพย์ 

TFRS 9 ไม่มีข้อก าหนดการ

ด้อยค่าตราสารทุน เน่ืองจาก

ไม่รับรู้ผลก าไรขาดทุนที่เกดิ

จากตราสารทุนที่เลือกจัด

ประเภทเป็น FVOCI  ในงบ

ก าไรขาดทุน 
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ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

การดอ้ยค่าส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 

ร่างแนวปฏิบติั TFRS 9 

- ตราสารหน้ี 

 

- ลูกหนี้และ

เงินให้กู้ยืม 

 

- ลูกหนี้

สญัญาเช่า 

ของธุรกจิ

ประกนัภัยให้

ตั้งด้อยค่าตาม

แนวปฏบิัตินี้

แทน TFRS 9 

 

ใช้ข้อก าหนดตาม 

TFRS 9 
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การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

วตัถุประสงค ์

 

เพ่ือให้การบัญชีป้องกนัความเสี่ยง

นั้นเป็นในแนวทางเดียวกนักบัการ

บริหารความเสี่ยง 

เพื่อแสดงผลกระทบในงบ

การเงนิ        ซ่ึงเป็นผลจาก

กจิกรรมการจัดการความเสี่ยง

ของธนาคาร 

 แสดงถงึบริบทของเคร่ืองมือ

ป้องกนัความเสี่ยงเพ่ือสะท้อนถงึ

วัตถุประสงค์และผลกระทบที่

เกดิขึ้นจากการป้องกนัความเสี่ยง 
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การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

ผลกระทบจากการเลือกใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

เพือ่ใหก้ารหกักลบกนัของก าไร/ขาดทุนของรายการท่ีมีการป้องกนัความเสีย่งและเคร่ืองมือป้องกนัความเสีย่งส่งผล

กระทบต่อก าไรหรือขาดทุนในช่วงเวลาเดียวกนั 

ไม่ใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสีย่ง ใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

Fixed rate debt Interest rate swap 

Amortised cost Fair value 

Fixed rate debt  

(Hedged item) 

Interest rate swap  

(Hedging instrument) 

ก าไร/ขาดทุนของ

รายการทีม่ีการ

ป้องกนัความเสีย่ง 

ก าไร/ขาดทุนของ

เครือ่งมือป้องกนั

ความเสีย่ง 

Risk-adjusted 

value 
Fair value 
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การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

ประเภทของการบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

การป้องกนัความเสีย่งใน

มูลค่ายุติธรรม  

(Fair value hedge) 

การป้องกนัความเสีย่งใน 

กระแสเงินสด  

(Cash flow hedge) 

การป้องกนัความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ  

 สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่รับรู้ในบัญชี  

 ภาระผูกพันที่ยังไม่รับรู้ในบัญชี 

ซ่ึงมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนFair value hedge) 

การป้องกนัความเสี่ยงจากการผนัผวนของกระแสเงินสด ซ่ึงเกดิจากความเสี่ยง

เฉพาะเจาะจงที่เกี่ยวข้องกบั  

 สนิทรัพย์หรือหน้ีสนิที่รับรู้ในบัญชี เช่น เงินกู้ยืมที่มีอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตัว 

 รายการในอนาคตที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกดิข้ึน เช่น สญัญาที่จะซ้ือ

สนิทรัพย์ในสกุลเงินอื่น 

ซ่ึงมีผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน edge) 

การป้องกนัความเสีย่งของเงิน

ลงทุนสุทธิในการด าเนินงานใน

ต่างประเทศ  

(Hedge of net investment) 

การป้องกนัความเสี่ยงของรายการที่เป็นตัวเงินที่มีการบันทกึบัญชีเป็นส่วนหน่ึงของเงิน

ลงทุนสทุธ ิโดยให้ปฏบิัติตาม IAS21 เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
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การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

สรุปผลกระทบจากการใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

การป้องกนัความเสีย่งในมูลค่ายุติธรรม (Fair value hedge) 

ใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

Risk Adjusted Value Fair Value 

Hedge item Derivative 

PL PL* 

Effective Ineffective 

ไม่ใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

AMC/ FVOCI Fair Value 

Hedge item Derivative 

PL PL 

*แยกแสดงเป็นอกีรายการจากส่วนที่มีประสทิธผิล (Effective) 
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การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

สรุปผลกระทบจากการใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

การป้องกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด (Cash flow hedge) และ 

การป้องกนัความเสีย่งของเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานในต่างประเทศ (Hedge of net investment) 

ใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

AMC/ FVOCI Fair Value 

Hedge item Derivative 

OCI PL 

Effective Ineffective 

ไม่ใชก้ารบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

AMC/ FVOCI Fair Value 

Hedge item Derivative 

PL 
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การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

เงือ่นไขของการบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

การป้องกนัความเสีย่ง 

มีประสิทธิผล 

การก าหนดและจดัท า

เอกสารทีเ่ป็นทางการ 

การก าหนดเครือ่งมือป้องกนั

ความเสีย่ง 

การก าหนดรายการทีม่ี 

การป้องกนัความเสีย่ง 

เงือ่นไข 2 

ความสมัพันธข์องการป้องกนัความเสี่ยงจะเข้าเง่ือนไขเป็นการบัญชีป้องกนัความเสี่ยง 

เม่ือเป็นไปตามข้อก าหนดทุกขอ้ข้างต้น 
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การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

เงือ่นไขของการบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

การก าหนดใช้การบัญชี

ป้องกนัความเสี่ยง 

การประเมินความมี

ประสทิธผิล 

ความสมัพันธข์องการ

ป้องกนัความเสี่ยงที่เข้า

เง่ือนไข 

ยุติการใช้การบัญชีป้องกนั

ความเสี่ยง 

ใช้การบัญชีป้องกนั 

ความเสี่ยง 

มีประสทิธผิล ไม่มีประสทิธผิล 

ประเมินความมีประสทิธผิล ณ วันที่รายงาน 
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การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

ความแตกต่างระหว่างร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกี่ยวกบัเครื่องมือทางการเงิน

ส าหรบัธุรกิจประกนัภยัและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 

การป้องกนัความเสีย่งในมูลค่ายุติธรรม (Fair value hedge) 

ร่างแนวปฏิบติัฯ TFRS 9 

เครือ่งมือป้องกนัความเสีย่ง 

 ผลก าไรหรือขาดทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

เครือ่งมือป้องกนัความเสีย่ง 

 ผลก าไรหรือขาดทุนให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 ผลก าไรหรือขาดทุนให้รับรู้ ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หาก

เคร่ืองมือป้องกันความเสี่ยงน้ันใช้ป้องกันความเสี่ยงของตรา

สารทุนที่กิจการน้ันเลือกที่จะให้แสดงการเปล่ียนแปลงของ

มูลค่ายุติธรรมในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

รายการทีม่ีการป้องกนัความเสีย่ง 

 ผลก าไรหรือขาดทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

รายการทีม่ีการป้องกนัความเสีย่ง 

 ผลก าไรหรือขาดทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 ผลก าไรหรือขาดทุนให้รับรู้ ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ส าหรับตราสารทุนที่กิจการน้ันเลือกที่จะให้แสดงการ

เปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
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ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

เครือ่งมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 

ส่วนท่ี 6 การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

ประเดน็ส าคญัทีแ่ก้ไข/เพิม่เติม หลกัการและเหตุผล 

ยอ่หนา้ 6.5.8 เร่ือง Fair Value 
Hedge ตดัขอ้ความท่ีใหรั้บรู้ก าไร
ขาดทุนของเคร่ืองมือป้องกนัความ
เส่ียง  (Hedging Instrument) และ
รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 
(Hedged Item) ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน่ส าหรับตราสารทุนที่
กจิการน้ันเลอืกทีจ่ะให้แสดงการ
เปลีย่นแปลงของมูลค่ายุติธรรมใน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ (FVTOCI 
option) 

ตาม IFRS9 ก าหนดใหรั้บรู้ก าไรขาดทุนของ Hedging Instrument 
และ Hedged Item ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ส าหรับตราสารทุนท่ี
เลือกจดัประเภทเป็น FVTOCI เน่ืองจากก าไรขาดทุนของรายการ
ดงักล่าวไม่สามารถ recycling เขา้ P/L ได ้(ข้อก าหนดนีบ้งัคบัเฉพาะ
ตราสารทุนทีใ่ช้ FVTOCI option โดยส่วนของตราสารหนีท้ีจ่ัดเป็น 
FVTOCI ยงัคงต้องรับรู้ก าไรขาดทุนใน P/L) แต่ตามร่างแนวปฏิบติั
ก าหนดใหก้ าไรขาดทุนของตราสารทุนท่ีจดัเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 
สามารถ recycling เขา้ P/L ได ้จึงควรตดัขอ้ความส่วนน้ีออก เพื่อให้
มีการรับรู้ก าไรขาดทุนของ Hedging Instrument และ Hedged Item 
ส าหรับตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายในงบก าไรขาดทุน ซ่ึงจะ
สอดคลอ้งกบัการรับรู้รายการตาม IAS39 
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ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

เครือ่งมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 

ส่วนท่ี 6 การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

แนวปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง – General Hedge 

• ให้ปฏบิัติตามการบัญชีป้องกนัความเสี่ยงนับจากวันที่เร่ิมถอืปฏบิัติตามแนวปฏบิัติทางการบัญชี

ฉบับนี้ เป็นคร้ังแรก กับรายการที่เป็นไปตามข้อก าหนดทั้งหมดเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความ

เสี่ยง ณ วันที่ดังกล่าว  

• ในกรณีที่กิจการมีนโยบายการบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่ถือปฏิบัติอยู่ก่อนวันที่ถือปฏิบัติตาม

แนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับนี้ เป็นคร้ังแรก ให้กจิการพิจารณาการป้องกนัความเสี่ยงดังกล่าวว่า

เป็นไปตามเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้หรือไม่  

หลังจากที่ค านึงถึงการปรับสมดุลของความสมัพันธใ์ด ๆ ของการป้องกันความเสี่ยงในช่วงการ

เปล่ียนแปลงแล้ว หากเป็นไปตามเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีฉบับนี้  ให้กิจการประเมินความมีประสทิธิผลของการป้องกนัความเสี่ยงตั้งแต่เมื่อ

เร่ิมแรกที่ป้องกันความเสี่ยง โดยให้กิจการปรับปรุงรายการผลกระทบสะสมที่เกิดจากการใช้

แนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับนี้ เป็นคร้ังแรก ดังนี้  (ต่อหน้าถดัไป) 
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ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

เครือ่งมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 

ส่วนท่ี 6 การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

แนวปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง – General Hedge (ต่อ) 

• ส าหรับการป้องกนัความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม ให้รับรู้ผลกระทบสะสมเป็นรายการปรับปรุงกบั

ก าไรสะสม ณ วันแรกที่น าแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ีมาถอืปฏบิัติ 

• ส าหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดและการป้องกนัความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

การด าเนินงานในต่างประเทศ 

• การป้องกนัความเสี่ยงส่วนที่มีประสทิธผิล ให้รับรู้ผลกระทบสะสมเป็นรายการปรับปรงุกบั

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ วันแรกที่น าแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ีมาถือ

ปฏบิัติ 

• การป้องกนัความเสี่ยงส่วนที่ไม่มีประสทิธผิลให้รับรู้ผลกระทบสะสมเป็นรายการปรับปรุง

กบัก าไรสะสม ณ วันแรกที่น าแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ีมาถอืปฏบิัติ 
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ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

เครือ่งมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 

ส่วนท่ี 6 การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

แนวปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง – General Hedge (ต่อ) 

• อย่างไรกต็าม กิจการอาจเลือกปรับปรุงผลกระทบเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงจากการ

เร่ิมถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ เป็นคร้ังแรก โดยรับรู้ผลกระทบสะสมเป็น

รายการปรับปรงุกบัก าไรสะสม ณ วันแรกที่น าแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ีมาถอืปฏบิัติ 
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ส่วนท่ี 6 

ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

เครือ่งมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 

การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

แนวปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง – Macro Hedge 

• เมื่อกิจการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก ส าหรับกิจการที่ท  าการ

บัญชีส าหรับการบริหารความเสี่ยงแบบผันแปร (dynamic risk management) กิจการอาจ

เลือกใช้นโยบายการบัญชีส าหรับการบริหารความเสี่ยงแบบผันแปรโดยถือปฏิบัติตามแนว

ปฏบิัติที่ใช้อยู่ต่อไปแทนข้อก าหนดในบทที่ 6 ของแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับนี้  กิจการต้อง

ปฏบิัติตามนโยบายดังกล่าวกบัความสมัพันธข์องการบริหารความเสี่ยงแบบผนัแปรทั้งหมด 

 

 

การบริหารความเสี่ยงแบบผันแปรได้ (dynamic risk management) จะมีลักษณะดังต่อไปน้ี 

• เป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มสนิทรัพย์ทางการเงินที่ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

(open portfolio) โดยมีการเพ่ิมขึ้นของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงใหม่ ๆ อย่างสม ่าเสมอ และฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่มี

อยู่น้ันได้หมดไป และ 

• เม่ือรูปแบบของความเสี่ยงของกลุ่มสนิทรัพย์ทางการเงินน้ันมีการเปล่ียนแปลงไป การบริหารจัดการความเสี่ยงกจ็ะถูก

ปรับเปล่ียนอย่างสม ่าเสมอเพ่ือตอบสนองต่อฐานะความเสี่ยงสทุธทิี่เปล่ียนแปลงไป 
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ส่วนท่ี 7 

ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

เครือ่งมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 

วนัถอืปฏิบติั และการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

วนัถอืปฏิบติั 

• แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้  เป็นทางเลือกในการใช้การบัญชีส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

ส าหรับงบการเงนิที่เร่ิมในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป  
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ส่วนท่ี 7 

ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

เครือ่งมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 

วนัถอืปฏิบติั และการปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

การปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง 

• เมื่อกจิการปฏบิัติตามแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับนี้ เป็นคร้ังแรก กจิการมีทางเลือกการปฏบิัติ

ในช่วงเปล่ียนแปลง ดังน้ี  

• กิจการอาจเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ แบบปรับปรุงย้อนหลังตาม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรงุ 2559) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด เว้นแต่ที่กล่าวไว้ในย่อหน้าที่ 7.2.3 ถึง 7.2.21 

และ 7.2.28  และห้ามไม่ให้ปฏบิัติตามแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ีกับรายการที่ได้มี

การตัดรายการออกจากบัญชีแล้ว ณ วันแรกที่มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี

ฉบับนี้  หรือ 

• กิจการอาจเลือกปฏบิัติตามแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับนี้ โดยไม่ปรับปรุงย้อนหลัง โดย

ให้กจิการปรับปรงุรายการผลกระทบสะสมที่เกดิจากการใช้แนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ี

เป็นคร้ังแรก เป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสม (หรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือ

หุ้น (ตามความเหมาะสม)) ณ วันแรกที่มีการถอืปฏบิัติตามแนวปฏบิัติทางการบัญชี ทั้งน้ี

ให้เปิดเผยข้อเทจ็จริงดังกล่าว  
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การเปิดเผยขอ้มูล 

ขอบเขต 

เปิดเผยข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

งบแสดงฐานะการเงิน 
หมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

จัดกลุ่มตราสารตามประเภทที่เหมาะสมตามลักษณะของ 

ตราสาร 

สามารถกระทบยอดกบัรายการแต่ละบรรทดัที่น าเสนอในงบ

การเงินได้ 
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การเปิดเผยขอ้มูล 

การเปิดเผยลกัษณะ และขอบเขตของความเสีย่งจากเครื่องมือทางการเงิน 

หวัขอ้ การเปิดเผยขอ้มูล 

การเปิดเผยเชิงคุณภาพ  วัตถุประสงค์ นโยบาย กระบวนการของผู้บริหาร

ในการบริหารความเสี่ยงและวิธทีี่ใช้วัดความเสี่ยง 

 การเปล่ียนแปลงจากงวดก่อน 

 

การเปิดเผยเชิงปริมาณ  ความเสี่ยงด้านเครดิต 

 จ านวนผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

 ความเสี่ยงด้านตลาด 

 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงด้านตลาดอื่น 
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ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

เครือ่งมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 
ส่วนท่ี 8 การเปิดเผยขอ้มูล 

ประเดน็ส าคญัทีแ่ก้ไข/เพิม่เติม หลกัการและเหตุผล 

ตดัยอ่หนา้ 11ก และ 11ข ของร่าง 
TFRS 7 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
รายการเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึง
ถูกก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืน 

เน่ืองจากธุรกิจประกนัภยัยงัไม่ได้ปฏิบตัิตามร่าง TFRS 9 ย่อหน้า 
5.7.5 (ทีไ่ม่ให้รับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากเงนิลงทุนในตราสารทุนที่
ใช้ FVTOCI Option ในงบก าไรหรือขาดทุน) ดงันั้น จึงเห็นวา่ไม่
ควรจะตอ้งปฏิบติัตามยอ่หนา้ 11ก และ 11ข ของร่าง TFRS 7 ซ่ึง
ก าหนดใหเ้ปิดเผยเหตุผลของการใชท้างเลือกดงักล่าว เงินปันผลท่ี
รับรู้ในระหวา่งรอบระยะเวลารายงาน ฯลฯ 
 
และกรณีท่ีมีการตดัรายการ ตอ้งเปิดเผยเหตุผลของการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน ณ วนัท่ีตดัรายการ และ
ก าไรหรือขาดทุนสะสมจากการจ าหน่ายรายการดงักล่าว 
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ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

เครือ่งมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 
ส่วนท่ี 8 การเปิดเผยขอ้มูล 

ประเดน็ส าคญัทีแ่ก้ไข/เพิม่เติม หลกัการและเหตุผล 

ยอ่หนา้ 8.7ก.2 อา้งอิงจากยอ่หนา้ 12
ข.2 ของร่าง TFRS 7 แต่ตดั
ขอ้ก าหนดในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงการจดัประเภทรายการ 
ท่ีใหเ้ปิดเผยรายละเอียดของการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนิน
ธุรกิจ (Business Model) 

ภาคธุรกิจประกนัภยัเสนอใหค้งการจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า
ตาม TAS 105 ซ่ึงไม่ตอ้งพิจารณารูปแบบการด าเนินธุรกิจ ดงันั้น 
ขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูลตามยอ่หนา้ดงักล่าวของร่าง TFRS 7 
จึงไม่เก่ียวขอ้ง 

38 



ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

เครือ่งมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 
ส่วนท่ี 8 การเปิดเผยขอ้มูล 

ประเดน็ส าคญัทีแ่ก้ไข/เพิม่เติม หลกัการและเหตุผล 

เพิ่มยอ่หนา้ 92 ของ TAS 107 ท่ี
ก าหนดใหกิ้จการตอ้งเปิดเผยขอ้มูล
ส าหรับการขายหรือการโอนเปล่ียน
ประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ
ก าหนด 

กิจการท่ีมีการจดัประเภทเป็นตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 
หากมีการขายหรือโอนเปล่ียนประเภทตราสารดงักล่าว 
นอกเหนือจากสถานการณ์ตามท่ีระบุไวใ้นยอ่หนา้ 14 ของ TAS 105 
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวใ้นยอ่หนา้ 92 ของ TAS 107 
 
ซ่ึงแตกต่างจากเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่ายตามยอ่หนา้ ข4.1.3 ของร่าง TFRS 9 ท่ีกิจการอาจไม่
จ าเป็นตอ้งถือตราสารทั้งหมดไวจ้นครบก าหนดกไ็ด ้ดงันั้น รูปแบบ
การด าเนินธุรกิจของกิจการกย็งัคงจดัเป็นการถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสญัญา แมว้า่การขายสินทรัพยท์าง
การเงินเกิดข้ึนหรือคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

เครือ่งมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 
ส่วนท่ี 8 การเปิดเผยขอ้มูล 

ประเดน็ส าคญัทีแ่ก้ไข/เพิม่เติม หลกัการและเหตุผล 

ตดัยอ่หนา้ 42ฌ – 42ฒ และ 42ต – 
42ถ ของร่าง TFRS 7 ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงการจดัประเภท
รายการ จากการน ามาตรฐาน TFRS 
9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน มาถือ
ปฏิบติัเป็นคร้ังแรก 

ภาคธุรกิจประกนัภยัเสนอใหค้งการจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า
ตาม TAS 105 ดงันั้น ขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเปล่ียนแปลงการจดัประเภทรายการใหเ้ป็นไปตาม TFRS 9 ใน
ยอ่หนา้ดงักล่าวของร่าง TFRS 7 จึงไม่เก่ียวขอ้ง 

40 



ร่างแนวปฏิบติัทางการบญัชีเกีย่วกบั 

เครือ่งมือทางการเงินส าหรบัธุรกิจประกนัภยั 

แนวปฏิบติัในช่วงเปลีย่นแปลง  

• ส าหรับงบการเงนิประจ าปีที่กจิการถอืปฏบิัติตามแนวปฏบิัติทางการบัญชีฉบับน้ีเป็นคร้ังแรก 

กิจการไม่จ าเป็นต้องแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบส าหรับการเปิดเผยข้อมูลตามที่ก าหนดในย่อ

หน้าที่ 8.25 ถึง 8.35 ซ่ึงเกี่ยวกับลักษณะและระดับของความเสี่ยงที่เกิดขึ้ นจากเคร่ืองมือ

ทางการเงนิ  

 

ส่วนท่ี 8 การเปิดเผยขอ้มูล 
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The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the 
circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and 
timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is 
received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon such information 
without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. 
Materials published may only be reproduced with the consent of FAP. 
 

Thank you 
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