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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
เรือ่ ง สัญญาประกันภัย
บทนา
เนื่องจากที่ผ่านมาแนวปฏิบัติทางการบั ญชี สาหรั บสัญญาประกันภัยมีความหลากหลาย รวมทั้ง
มีลักษณะและแนวปฏิบัติท่ีแตกต่างจากภาคธุรกิจอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่าง
ประเทศ (International Accounting Standards Board หรือ IASB) จึงได้ เริ่มโครงการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ของสัญญาประกันภัยเพื่อระบุและกาหนดแนวปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ ดังนี้
- ระยะที่หนึ่ง คือการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ซึ่งเป็ นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับแรกที่เกี่ยวกับสัญญาประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจากัดการแก้ ไขวิธีการ
บัญชีของผู้รับประกันภัยจนกว่าโครงการระยะที่สองจะแล้ วเสร็จ และเพื่อกาหนดการเปิ ดเผย
ข้ อมูลเพื่อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินเข้ าใจถึงจานวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของกระแส
เงินสดในอนาคตจากสัญญาประกันภัย รวมถึงเป็ นฐานสาหรับการก้ าวไปสู่โครงการในระยะที่
สอง โดยในระยะที่หนึ่งนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยังคงอนุ ญาตให้ มีวิธี ปฏิบัติ
ทางบัญชีเกี่ยวกับสัญญาประกันภัยที่แตกต่างกัน โดยจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติทางบัญชีให้ เป็ นไป
ในหลักเกณฑ์เดียวกันในระยะที่สอง
- ระยะที่สอง อยู่ในระหว่างการพิ จารณา โดยจะมีข้อกาหนดเกี่ยวกับองค์ประกอบสาคัญของ
โมเดลทางการบั ญ ชี ส าหรั บ สัญ ญาประกัน ภั ย โดยครอบคลุ ม ในเรื่ อ งต่ า งๆ ซึ่ ง คาดว่ า จะ
ดาเนิ น การให้ เ สร็จ สิ้น และออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ เมื่ อ ได้ ส ารวจ
แนวความคิดที่เกี่ยวข้ องและปัญหาในทางปฏิบัติท้งั หมด
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ถือปฏิบัติกบั
1. สัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ (Reinsurance contract)) ที่กิจการเป็ น
ผู้ออก และสัญญาประกันภัยต่อที่กจิ การถือไว้
2. เครื่องมือทางการเงินที่กจิ การออกซึ่งมีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ
อย่างไรก็ตาม กิจการต้ องไม่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับ สินทรัพย์
และหนี้สนิ อื่นๆ ของผู้รับประกันภัย เช่น สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้ ขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
นอกจากนี้กจิ การต้ องไม่นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกบั
1. การรับประกันสินค้ าโดยตรง โดยผู้ผลิต ตัวแทนจาหน่าย หรือผู้ค้าปลีก
2. สินทรัพย์และหนี้สนิ ของนายจ้ างภายใต้ โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
3. สิทธิตามสัญญาหรือภาระผูกพันตามสัญญาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ ประโยชน์หรือสิทธิท่จี ะ
ใช้ ประโยชน์ในอนาคตของรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน (เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
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บางอย่าง ค่าสิทธิ การจ่ายค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้น และรายการที่คล้ ายคลึงกัน) เช่นเดียวกับ
การประกันมูลค่าคงเหลือของผู้เช่าที่แฝงอยู่ในสัญญาเช่าการเงิน
4. สัญญาคา้ ประกันทางการเงิน เว้ นแต่ผ้ ูออกได้ แสดงอย่างเปิ ดเผยชัดเจนมาก่อนว่าผู้ออกถือว่า
สัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาประกันภัย และได้ ใช้ วิธกี ารบัญชีซ่ึงใช้ ปฏิบัติกบั สัญญาประกันภัย
5. เจ้ าหนี้หรือลูกหนี้สาหรับสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจ
6. สัญญาประกันภัยตรงที่กิจการถือไว้ (กล่ าวคือ สัญญาประกันภัยตรงซึ่งกิจการเป็ นผู้เอา
ประกันภัย) อย่างไรก็ตาม ผู้เอาประกันภัยต่อต้ องนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
มาถือปฏิบัติกบั สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้
สรุปการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4 )ปรั บ ปรุ ง 2558) จะมี ผ ลบั ง คับ ใช้ ส าหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ซึ่งเป็ นรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มมีผลบังคับใช้
โดยจะมีข้อกาหนดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและการเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับสัญญาประกันภัย ที่กิจการเป็ นผู้ออก
หรื อสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ เพื่ อให้ ผ้ ูใช้ งบการเงินมีความเข้ าใจถึงจานวนเงิน จังหวะเวลา
และความไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนาคตจากสัญญาประกันภัย มากขึ้น ซึ่งจากเดิมไม่มีมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินมารองรับ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไม่ได้ กล่าวถึงวิธีการบัญชี
สาหรับด้ านผู้เอาประกันภัย
คานิยาม คาศัพท์ และคาอธิบายรายการหรือธุรกรรมทีส่ าคัญ
สัญญาประกันภัย (Insurance contract) หมายถึง สัญญาซึ่งคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่ง (ผู้รับประกันภัย) รับความ
เสี่ยงด้ านการรับประกันภัยที่มีนัยสาคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ ค่า
สินไหมทดแทนให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ท่เี อา
ประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย
เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย (Insured event) หมายถึง เหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนซึ่งคุ้มครองโดย
สัญญาประกันภัยและก่อให้ เกิดความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย
ความเสีย่ งทางการเงิน (Financial risk) หมายถึง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปได้ ในอนาคตใน
อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ ราคาของเครื่องมือทางการเงิน ราคาของสินค้ าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ดัชนีของราคาหรืออัตราต่างๆ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือดัชนีความน่าเชื่อถือ หรือตัว
แปรอื่นๆ เช่น ตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงินโดยที่ตัวแปรนั้นไม่ได้ เกี่ยวข้ องเป็ นการเฉพาะกับคู่สญ
ั ญา
ความเสีย่ งด้านการรับประกันภัย (Insurance risk) หมายถึง ความเสี่ยงอื่นนอกเหนือจากความเสี่ยงทาง
การเงิน ซึ่งโอนจากผู้ถือสัญญาไปยังผู้ออกสัญญา
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สัญญาประกันภัยต่อ (Reinsurance contract) หมายถึง สัญญาประกันภัยซึ่งออกโดยผู้รับประกันภัยรายหนึ่ง
(ผู้รับประกันภัยต่อ) เพื่ อจะใช้ ค่าสินไหมทดแทนให้ แก่ผ้ ูรับประกันภัยอีกรายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัยต่อ)
สาหรับความสูญเสียจากหนึ่งสัญญาหรือมากกว่าที่ออกโดยผู้เอาประกันภัยต่อ
ผูร้ บั ประกันภัย (Insurer) หมายถึง คู่สญ
ั ญาซึ่งมีภาระผูกพันภายใต้ สัญญาประกันภัยที่จะชดใช้ ค่าสินไหม
ทดแทนให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัยหากเหตุการณ์ท่เี อาประกันภัยเกิดขึ้น
ผูเ้ อาประกันภัย (Policyholder) หมายถึง คู่สญ
ั ญาฝ่ ายซึ่งมีสทิ ธิท่จี ะได้ รับค่าสินไหมทดแทนภายใต้ สัญญา
ประกันภัยหากเหตุการณ์ท่เี อาประกันภัยเกิดขึ้น
ส่วนการประกันผลประโยชน์ (Guaranteed element) หมายถึง ภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายผลประโยชน์ท่ี
ได้ รับการประกัน ซึ่งอยู่ในสัญญาที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ
การพิจารณาว่าสัญญาเป็ นสัญญาประกันภัยหรือไม่
จากนิยามของสัญญาประกันภัย หนึ่งในปั จจัยที่สาคัญของสัญญาประกันภัยคือต้ องมีเหตุการณ์ใน
อนาคตอันไม่แน่ นอนที่ระบุไว้ ดังนั้นต้ องมีความไม่แน่นอน )ความเสี่ยง) ในเรื่องต่อไปนี้อย่างน้ อยหนึ่ง
เรื่องในขณะเริ่มต้ นสัญญาประกันภัย
- เหตุการณ์ท่รี ับประกันภัยจะเกิดขึ้นหรือไม่
- เหตุการณ์ท่รี ับประกันภัยจะเกิดขึ้นเมื่อไร
- ผู้รับประกันภัยจาเป็ นจะต้ องจ่ายเท่าไร หากเหตุการณ์ท่รี ับประกันภัยเกิดขึ้น
ถ้ าเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ อยู่ภายใต้ สัญญาประกันภัย ก็จะก่อให้ เกิดความเสี่ยง
ด้ านการรับประกันภัย (Insurance risk) อย่างไรก็ตาม ถ้ าสัญญาที่ทาให้ ผ้ ูรับประกันภัยมีความเสี่ยงทาง
การเงิน (Financial risk) โดยปราศจากความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยที่สาคัญ (Significant insurance
risk) ให้ ถื อ ว่ า สัญ ญาดังกล่ าวไม่ใช่ สัญ ญาประกัน ภัย ดังนั้ นสัญ ญาประกัน ภัยต้ องมี ความเสี่ยงด้ า นการ
รับประกันที่สาคัญด้ วย ตัวอย่างเช่น สัญญาประกันชีวิตที่ให้ การประกันทั้งอัตราผลตอบแทนขั้นต่าแก่ผ้ ูเอา
ประกันภัย (ก่อให้ เกิดความเสี่ยงทางการเงิน) และให้ ผลประโยชน์จากการเสียชีวิตที่บางครั้งสูงกว่ามูลค่า
ตามบัญชีของของผู้เอาประกันภัย (ก่อให้ เกิดความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัยที่สาคัญในรูปแบบของความ
เสี่ยงจากการเสียชีวิต) ดังนั้นสัญญาดังกล่าวจึงเป็ นสัญญาประกันภัย )ดูตัวอย่างของสัญญาประกันภัยใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 ภาคผนวก ข ย่อหน้ าที่ 18)
ในการพิ จ ารณาว่ า ความเสี่ ยงด้ า นการรั บ ประกั น ภั ยจะมีนั ยส าคัญ หรื อไม่ มีนั ยส าคั ญ สามารถ
พิจารณาได้ จากว่ากิจการต้ องจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมอย่างมีนัยสาคัญ หรือไม่ภายใต้ สถานการณ์ต่างๆ
โดยไม่รวมสถานการณ์ท่ขี าดสาระเชิงพาณิชย์ (Commercial substance) (กล่าวคือ ไม่มีผลกระทบอย่าง
เห็นได้ ชัดต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของรายการ) ซึ่งไม่จาเป็ นต้ องพิจารณาถึงความน่าจะเป็ นของโอกาสที่จะ
เกิดเหตุการณ์ท่รี ั บประกันภัย หรือการที่มูลค่าปั จจุ บันของกระแสเงินสดที่คาดว่ าจะจ่ ายตามภาระผูกพั น
(คานวณจากวิธีการถ่วงนา้ หนักด้ วยความน่าจะเป็ น ) คิดเป็ นสัดส่วนเพียงเล็กน้ อยของมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดตามสัญญาที่เหลืออยู่ท้งั หมด
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ )เผยแพร่ 5 เมษายน 2559)

คู่มืออธิบาย TFRS 4 หน้ า 3

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
องค์ประกอบทีเ่ ป็ นการฝากเงินและอนุ พนั ธ์ทางการเงินแฝงในสัญญาประกันภัย
การแยกองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน )Unbundling of deposit components)
สัญญาประกันภัย อาจมีท้งั องค์ประกอบที่เป็ นการประกันภัยและองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน
เช่น สัญญาประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ท่ปี ระกอบด้ วยองค์ประกอบที่เป็ นการประกันภัยและองค์ประกอบ
ที่เ ป็ นการฝากเงิ น เป็ นต้ น โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ นี้ กาหนดให้ แ ยกองค์ป ระกอบ
เหล่านั้นออกจากกัน หากเป็ นไปตามเงื่อนไขทั้ง 2 ข้ อดังต่อไปนี้
1. ผู้รับประกันภัยสามารถวัดมูลค่าองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน (รวมถึงสิทธิเลือกเวนคืนแฝงใดๆ)
แยกต่างหากได้ (กล่าวคือ สามารถวัดมูลค่าได้ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบที่เป็ นการ
ประกันภัย)
2. นโยบายการบั ญชีของผู้รับประกันภัยไม่ ได้ กาหนดให้ รับรู้ภาระผู กพั นและสิทธิท้ังหมดที่เกิด
จากองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน
อย่างไรก็ตาม ถ้ าผู้รับประกันภัยไม่สามารถวัดมูลค่าองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงินแยกต่างหากได้
ตามข้ อ 1 กิจการต้ องไม่แยกองค์ประกอบออกจากกัน แต่ถ้า ผู้รับประกันภัยสามารถวัดมูลค่าองค์ประกอบ
ที่เป็ นการฝากเงินแยกต่างหากตามข้ อ 1 ได้ แต่นโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัยกาหนดให้ รับรู้ภาระ
ผูกพั นและสิทธิท้งั หมดที่เกิดจากองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี้
อนุญาตให้ แยกองค์ประกอบได้ แต่ไม่ได้ กาหนดให้ แยก
สรุปการแยกองค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงิน
1. ผู้รับประกันภัยสามารถวัดมูลค่า
องค์ประกอบที่เป็ นการฝากเงินแยก
ต่างหากได้ หรือไม่

ไม่ได้
ต้ องไม่แยกองค์ประกอบ

ได้
2. นโยบายการบัญชีของผู้รับประกันภัย
กาหนดให้ รับรู้ภาระผูกพันและสิทธิ
ทั้งหมดที่เกิดจากองค์ประกอบที่เป็ น
การฝากเงินหรือไม่

กาหนด

อนุญาตให้ แยกองค์ประกอบได้
แต่ไม่ได้ กาหนด

ไม่ได้ กาหนด
ต้ องแยกองค์ประกอบ
หากมีการแยกองค์ประกอบของสัญญา ผู้รับประกันภัยต้ องนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และมาตรฐานการบัญชีมาถือปฏิบัติกบั แต่ละองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ )เผยแพร่ 5 เมษายน 2559)

คู่มืออธิบาย TFRS 4 หน้ า 4

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

องค์ประกอบที่เป็ น
การประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4

องค์ประกอบที่เป็ น
การฝากเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39
เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ )

การแยกองค์ประกอบ

อนุพันธ์ทางการเงินแฝง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช้ ) กาหนดให้ กิจการแยกอนุพันธ์ทางการเงินแฝงบางอย่างออกจากสัญญาหลัก โดยวัดมูลค่า
อนุพันธ์ทางการเงินแฝงนั้นด้ วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกาไรหรือขาดทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวถือปฏิบัติกบั อนุพันธ์ทางการเงินแฝงในสัญญาประกันภัยด้ วย ยกเว้ น
- อนุพันธ์ทางการเงินแฝงนั้นเป็ นสัญญาประกันภัย หรือ
- เป็ นสิทธิของผู้เอาประกันภัยในการเลือกที่จะเวนคืนสัญญาประกันภัยเพื่อจานวนเงินคงที่ (หรือ
ขึ้นอยู่กับจานวนเงินคงที่และอัตราดอกเบี้ย) ถึงแม้ ว่าราคาที่ใช้ สิทธิจะแตกต่างจากมูลค่าตาม
บัญชีของหนี้สนิ จากสัญญารับประกันภัยหลัก
การรับรูแ้ ละการวัดมูลค่า
การยกเว้ นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ เป็ นการชั่วคราว
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุญาตให้ ยกเว้ นการถือปฏิบัติตามย่อหน้ าที่ 10 ถึง 12
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ ยนแปลงประมาณการทางบั ญชีและ
ข้ อ ผิดพลาด ที่กาหนดหลั ก เกณฑ์สาหรั บกิจการเพื่ อใช้ ในการก าหนดนโยบายการบั ญชี ในกรณี ท่ีไม่ มี
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น โดยเฉพาะกับ รายการนั้ น โดยยกเว้ น ให้ ผ้ ู รั บ ประกัน ภั ย ไม่ ต้ อ งน า
หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวมาถือปฏิบัติกบั นโยบายการบัญชีสาหรับ



สัญญาประกันภัยที่ผ้ ูรับประกันภัยเป็ นผู้ออก
สัญญาประกันภัยต่อที่ผ้ ูรับประกันภัยถือไว้

อย่ างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ ไม่ ได้ ยกเว้ นการถือปฏิบัติตามย่ อหน้ า ที่
10 ถึง 12 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้ อผิดพลาด โดยผู้รับประกันภัยต้ องปฏิบัติดังต่อไปนี้

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ )เผยแพร่ 5 เมษายน 2559)

คู่มืออธิบาย TFRS 4 หน้ า 5

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน








ต้ องไม่รับรู้หนี้สินจากประมาณการหนี้สินใดๆ สาหรั บค่ าสินไหมทดแทนในอนาคตที่อาจ
เกิดขึ้น หากค่าสินไหมทดแทนภายใต้ สัญญาประกันภัยเหล่านั้นไม่มีอยู่จริง ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน (เช่น สารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากมหันตภัย (Catastrophe provision)
และสารองรักษาระดับค่าสินไหมทดแทน (Claim equalisation provision))
ต้ องทาการทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิ )ดูคาอธิบายเพิ่มเติมในหัวข้ อถัดไป)
ต้ องตัดรายการหนี้สินจากสัญญาประกันภัย (หรือบางส่วนของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย )
ออกจากงบแสดงฐานะการเงินต่อเมื่อหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยนั้นหมดไป
ต้ องไม่หักกลบ
- สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ กับ หนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง หรือ
- รายได้ หรื อค่าใช้ จ่ายจากสัญญาประกันภัยต่อ กับ ค่าใช้ จ่ายหรื อรายได้ จากสัญญา
ประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง
ต้ องพิ จารณาว่ าสินทรั พย์จากสัญญาประกันภัยต่อเกิดการด้ อยค่าหรือไม่ โดยสินทรั พย์ จาก
สัญญาประกันภัยต่อจะเกิดการด้ อยค่าเมื่อ
- มีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนอันเป็ นผลจากเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นภายหลังการรับรู้สินทรัพย์
จากการประกันภัยต่อเมื่อเริ่มแรก ทาให้ ผ้ ูเอาประกันภัยต่ออาจจะไม่ได้ รับจานวนเงิน
ทั้งหมดตามเงื่อนไขของสัญญา และ
- ผลกระทบต่อจานวนเงินจากเหตุการณ์ท่ผี ้ ูเอาประกันภัยต่อจะได้ รับจากผู้รับประกันภัยต่อ
สามารถวัดมูลค่าได้ อย่างน่าเชื่อถือ

การทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิ (Liability adequacy test)
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผู้รับประกันภัยต้ องทดสอบความเพียงพอของหนี้สินจากสัญญา
ประกัน ภั ยที่รั บ รู้ ไ ว้ ในงบการเงิ น โดยพิ จ ารณาจากประมาณการปั จจุ บั น ของกระแสเงิน สดในอนาคต
(Current estimates of future cash flows) ที่เกิดจากสัญญาประกันภัย ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ไม่มีข้อกาหนดให้ ปฏิบัติเพิ่มเติมอีก หากผู้รับประกันได้ ใช้ การทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน ตาม
ข้ อกาหนดขั้นต่า 2 ข้ อดังต่อไปนี้แล้ ว
1. การทดสอบได้ พิจารณาประมาณการปั จจุ บันของกระแสเงินสดที่เกิดจากสัญญาทั้งหมดรวมทั้ง
กระแสเงินสดที่เกิดจากรายการที่เกี่ยวข้ อง เช่น ต้ นทุนในการจัดการค่าสินไหมทดแทน และ
กระแสเงินสดที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิเลือกแฝงและการประกันผลประโยชน์
2. ทดสอบความเพียงพอโดยพิจารณาจากประมาณการปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิด
จากสัญญาประกันภัย เปรียบเทียบความเพียงพอกับมูลค่าตามบัญชีของหนี้สิน จากสัญญา
ประกันภัย (หักด้ วยมูลค่าตามบัญชีของต้ นทุนในการได้ มารอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง และ
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่เ กี่ ย วข้ อ ง แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง สิ น ทรั พ ย์ จ ากการประกั น ภั ย ต่ อ ที่เ กี่ ย วข้ อ ง
เนื่องจากผู้รับประกันภัยได้ แยกบันทึกรายการดังกล่าวต่างหากแล้ ว ) หากพบว่าหนี้สินบันทึก
ไม่เพียงพอ ส่วนที่ไม่เพียงพอทั้งหมดต้ องรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน )ดูรูปด้ านล่าง)
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ )เผยแพร่ 5 เมษายน 2559)

คู่มืออธิบาย TFRS 4 หน้ า 6

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ด้ านบวก
)เพียงพอ)
ไม่ต้องบันทึกรายการ
ประมาณการปัจจุบนั ของ
กระแสเงินสดในอนาคตที่
เกิดจากสัญญาประกันภัย

มูลค่าตามบัญชีของ
หนี้สนิ จากสัญญา
ประกันภัย
ด้ านลบ
)ไม่เพียงพอ)

รับรู้ส่วนที่ไม่เพียงพอใน
กาไรหรือขาดทุน

อย่ า งไรก็ตาม หากนโยบายการบั ญ ชี ของผู้ รั บ ประกัน ภัยไม่ ได้ กาหนดให้ ทาการทดสอบความ
เพียงพอตามข้ อกาหนดขั้นต่าตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ผู้รับประกันภัยต้ อง
เปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง หักด้ วยมูลค่าตามบัญชีของต้ นทุน
ในการได้ มารอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้ อง แต่ไม่รวมถึงสินทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้ องเนื่องจากผู้รับประกันภัยได้ แยกบันทึกรายการดังกล่าวต่างหากแล้ ว กับมูลค่าของ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้ องหากพิ จารณาภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37
เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น หากน้ อยกว่า ผู้รับประกันภัยต้ อง
รับรู้ส่วนต่างทั้งหมดในกาไรหรือขาดทุน และปรับลดมูลค่าต้ นทุนในการได้ มารอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง
หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้ อง หรือปรับเพิ่มมูลค่าหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง
ด้ านบวก
)เพียงพอ)
มูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ จากสัญญา
ประกันภัย หัก
1. ต้ นทุนในการได้ มารอการตัดบัญชี
2. สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนที่เกี่ยวข้ องใดๆ
แต่ไม่รวมถึงสินทรัพย์จากการ
ประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้ อง

มูลค่าตามบัญชีของ
หนี้สนิ ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 37

ไม่ต้องบันทึกรายการ
รับรู้ส่วนที่ไม่เพียงพอใน
กาไรหรือขาดทุน และ
ปรับลดมูลค่าต้ นทุนใน
การได้ มารอการตัดบัญชี
หรือสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ด้ านลบ
)ไม่เพียงพอ) ที่เกี่ยวข้ อง หรือปรับเพิ่ม
มูลค่าหนี้สนิ จากสัญญา
ประกันภัยที่เกี่ยวข้ อง

การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ผู้ รั บ ประกั น ภั ย อาจเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบั ญ ชี ส าหรั บ สั ญ ญาประกั น ภั ย ได้ ก็ต่ อ เมื่ อ
การเปลี่ยนแปลงนั้นทาให้ งบการเงินเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินมากขึ้นและ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ )เผยแพร่ 5 เมษายน 2559)
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ไม่ทาให้ ความน่าเชื่อถือลดลง หรือทาให้ ความน่าเชื่อถือมากขึ้นและไม่ทาให้ ความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจลดลง )ดูเรื่องการพิจารณาความเกี่ยวข้ องต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือ
ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้ อผิดพลาด)
อย่ างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบั บนี้ สนั บสนุ นให้ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีสาหรั บสัญญาประกันภัย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในบางประเด็นไม่จาเป็ นต้ อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท้งั หมดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด โดยเฉพาะ 5 ประเด็นดังต่อไปนี้
1. อัตราดอกเบี้ยในตลาดปัจจุบัน (Current market interest rate)
ผู้รับประกันภัยได้ รับอนุ ญาตแต่ไม่ได้ ถูกกาหนดให้ ต้องเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบั ญชีเพื่ อที่จะ
วัดมูลค่าหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยให้ สะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยในตลาดปัจจุบัน และรับรู้การเปลี่ยนแปลง
ในหนี้สนิ เหล่านั้นในกาไรหรือขาดทุน
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็ นการสนับสนุ นให้ เปลี่ยนนโยบายการบัญชี ผู้รับประกันภัยอาจเริ่มนานโยบาย
การบัญชีท่กี าหนดให้ ใช้ การประมาณการโดยใช้ อัตราดอกเบี้ยในตลาดปั จจุ บัน ข้ อมูลและข้ อสมมติอ่ืนๆ
ที่เป็ นปั จจุ บันเพื่อวัดมูลค่าหนี้สิน โดยไม่ต้องใช้ นโยบายการบัญชีดังกล่าวโดยสม่าเสมอกับหนี้สินอื่นๆ ที่มี
ลักษณะคล้ ายคลึงกัน ซึ่งเป็ นข้ อยกเว้ นไม่ต้องปฏิบัติตามข้ อกาหนดไว้ ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด แต่ผ้ ูรับประกันภัยต้ องปฏิบัติ
อย่างสม่าเสมอต่อไปในทุกงวดบัญชีในการวัดมูลค่าหนี้สนิ เหล่านั้นทั้งหมดจนกว่าภาระหนี้สนิ นั้นจะหมดไป
2. การถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติท่ใี ช้ อยู่ต่อไป )Continuation of existing practice)
ผู้รับประกันภัยอาจยังคงใช้ แนวปฏิบัติท่ใี ช้ อยู่ดังต่อไปนี้ต่อได้ แต่ต้องไม่เริ่มนาแนวปฏิบัติเหล่านี้มาใช้
- การวัดมูลค่าหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัยโดยใช้ หลักการไม่คิดลด
- การวัดมูลค่าสิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับค่าธรรมเนียมการจัดการลงทุนในอนาคตด้ วยมูลค่าที่สูง
กว่ามูลค่ายุติธรรมของค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมในปัจจุบันซึ่ง
เรียกเก็บโดยผู้ให้ บริการในตลาดรายอื่นๆ ซึ่งให้ บริการที่คล้ ายคลึงกัน ซึ่งเป็ นไปได้ ว่ามูลค่า
ยุติธรรมเมื่อเริ่มแรกของสิทธิตามสัญญาเหล่านั้นจะเท่ากับต้ นทุนในการเริ่มต้ นที่จ่ายไป เว้ นแต่
ค่ า ธรรมเนี ย มการจั ด การลงทุ น ในอนาคตและต้ น ทุ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งนั้ น จะแตกต่ า งไปจาก
ค่าธรรมเนียมและต้ นทุนของตลาดที่เปรียบเทียบกันได้ เป็ นอย่างมาก
- การใช้ นโยบายการบัญชีท่แี ตกต่างกันสาหรับสัญญาประกันภัย (รวมทั้งต้ นทุนในการได้ มารอ
การตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)) ของบริษัทย่อย

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ )เผยแพร่ 5 เมษายน 2559)

คู่มืออธิบาย TFRS 4 หน้ า 8

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3. ความระมัดระวัง (Prudence)
ผู้รับประกันภัยไม่จาเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสาหรับสัญญาประกันภัยเพื่อขจัดความ
ระมัดระวังที่มากเกินความจาเป็ น อย่างไรก็ตาม หากผู้รับประกันภัยได้ วัดมูลค่าหนี้สนิ จากสัญญาประกันภัย
ด้ วยความระมัดระวังที่เพียงพออยู่แล้ ว ผู้รับประกันภัยไม่ควรเพิ่มความระมัดระวังขึ้นไปอีก
4. กาไรขั้นต้ นจากการลงทุนที่จะได้ รับในอนาคต (Future investment margins)
ผู้รับประกันภัยไม่จาเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสาหรับสัญญาประกันภัยเพื่อขจัดกาไร
ขั้นต้ นจากการลงทุนที่จะได้ รับในอนาคต อย่างไรก็ตาม ผู้รับประกันภัยต้ องพิจารณาว่าการใช้ นโยบายการ
บัญชีท่สี ะท้ อนกาไรขั้นต้ นจากการลงทุนที่จะได้ รับในอนาคตเข้ ามาใช้ ในการวัดมูลค่าสัญญาประกันภัย ต้ อง
ไม่ส่งผลให้ การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินและความน่าเชื่อถือน้ อยลง
5. การบัญชีเงา (Shadow accounting)
ผู้รับประกันภัยได้ รับอนุญาตแต่ไม่ได้ ถูกกาหนดให้ เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีมาใช้ การบัญชี
เงา ซึ่งอนุญาตให้ รับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนที่รับรู้แล้ วแต่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสินทรัพย์ ที่มีผลกระทบต่อการ
วัดมูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย (หรือ ต้ นทุนในการได้ มารอการตัดบัญชี หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน)
รับรู้ไปในทางเดียวกันกับผลกระทบจากผลกาไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ถ้ าผลกาไรหรือขาดทุนที่ยัง
ไม่ เกิดขึ้ นจริ ง ดั งกล่ า วรั บ รู้ ใ นก าไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ อื่ น การปรั บ ปรุ งที่เ กี่ย วข้ อ งกับ หนี้ สิ น จากสัญ ญา
ประกันภัย (หรือต้ นทุนในการได้ มารอการตัดบัญชี หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน) ต้ องรับรู้ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นด้ วยเช่นกัน
ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินจิ (Discretionary participation features)
ลักษณะการร่ วมรั บผลประโยชน์ตามดุลยพิ นิจ หมายถึง สิทธิตามสัญญาที่จะได้ รับผลประโยชน์
เป็ นจานวนเงินเพิ่มเติมจากผลประโยชน์ท่ไี ด้ รับการประกัน )Guaranteed benefit) ซึ่ง
1. มักเป็ นผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของสัญญา
2. จานวนเงินหรือจังหวะเวลาที่จะได้ รับผลประโยชน์เพิ่มนั้นจะขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของผู้ออกสัญญา
3. ผลประโยชน์ท่จี ะได้ รับขึ้นอยู่กบั
 ผลการดาเนินงานของกลุ่มของสัญญาที่ระบุไว้ หรือชนิดของสัญญาที่ระบุไว้
 ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นแล้ วและ/หรือที่ยังไม่เกิดขึ้นจากกลุ่มของสินทรั พย์ท่รี ะบุไว้
ซึ่งถือโดยผู้ออก
 กาไรหรือขาดทุนของบริษัท กองทุน หรือกิจการอื่นที่ออกสัญญานี้
ตัวอย่างของการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ เช่น เงินปั นผลตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่
รับรอง (non-guaranteed policy dividend) ที่เข้ าเงื่อนไขทั้ง 3 ข้ อข้ างต้ น เป็ นต้ น
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ในกรณี ท่ี สั ญ ญาประกั น ภั ย ประกอบด้ ว ยส่ ว นที่ เ ป็ นการร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ ต ามดุ ล ยพิ นิ จ
(Discretionary participation features) และส่วนการประกันผลประโยชน์ (Guarantee element) ผู้ออก
สัญญาอาจจะรับรู้แต่ละส่วนแยกจากกัน หรือไม่รับรู้แต่ละส่วนแยกจากกันก็ได้ แต่ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
การรับรูร้ ายการ
ส่วนทีเ่ ป็ นการร่วมรับ
ผลประโยชน์ตามดุลย
หลักปฏิบตั ิในการรับรูร้ ายการ
พินจิ และส่วนการ
ประกันผลประโยชน์
กรณีท่ไี ม่รับรู้แต่ละส่วน จัดประเภทสัญญาทั้งฉบับเป็ นหนี้สนิ
แยกจากกัน
กรณี ท่ี รั บ รู้ แต่ ล ะส่ ว น ส่วนการประกัน ผลประโยชน์ ต้ องรั บ รู้
แยกจากกัน
เป็ นหนี้สนิ
ส่วนที่เป็ นการร่ วมรั บผลประโยชน์ตาม
ดุลยพินิจ สามารถเลือกรับรู้ได้ ดังนี้
1. รับรู้เป็ นหนี้สนิ
2. รั บ รู้ ในส่ ว นของเจ้ าของโดย
แสดงแยกออกมา
3. แบ่ ง ส่ ว นรั บ รู้ เป็ นหนี้ สิ น และ
ส่วนของเจ้ าของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ไม่ได้ ระบุวิธีการในการพิ จารณาว่าควร
รั บรู้ ส่วนที่เป็ นการร่ วมรั บผลประโยชน์
ตามดุลยพินิจอย่างไร แต่ผ้ ูออกสัญญา
ต้ อ งใช้ นโยบายการบั ญ ชี ใ นการรั บ รู้
รายการดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ

การรับรูก้ ารเปลีย่ นแปลง

รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
ถ้ าเลื อ กรั บ รู้ ส่ ว นที่ เ ป็ นการร่ ว มรั บ
ผลประโยชน์ ตามดุ ลยพิ นิ จ เป็ นหนี้ สิน
ต้ องรั บรู้ การเปลี่ ยนแปลงในกาไรหรื อ
ขาดทุน
ถ้ าเลื อ กรั บ รู้ ส่ ว นที่ เ ป็ นการร่ ว มรั บ
ผลประโยชน์ ต ามดุ ล ยพิ นิ จ ส่ ว นหนึ่ ง
หรื อ ทั้ง หมดไว้ ใ นส่ ว นของเจ้ า ของ ผู้
ออกสัญญาต้ องรั บรู้ส่วนของกาไรหรื อ
ขาดทุ นที่ปัน ส่วนให้ กับองค์ประกอบที่
เป็ นส่ ว นของเจ้ าของของการร่ ว มรั บ
ผลประโยชน์ ต ามดุ ล ยพิ นิ จ เป็ นการ
จัดสรรกาไรหรื อขาดทุ น ไม่ ใช่ เป็ น
ค่าใช้ จ่ายหรือรายได้

ในกรณีท่เี ป็ นเครื่องมือทางการเงินซึ่งมีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ ตามดุลยพินิจ ให้ พิจารณา
เหมือนกับหลักปฏิบัติข้างต้ น แต่มีหลักปฏิบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
การรับรูส้ ่วนทีเ่ ป็ นการร่วมรับ
ผลประโยชน์ตามดุลยพินจิ
กรณีท่รี ับรู้เป็ นหนี้สนิ ทั้งหมด

หลักปฏิบตั ิเพิม่ เติม
ต้ องนาวิธีการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินมาถือปฏิบัติกับ
สัญญาทั้งฉบับ (กล่าวคือ ทั้งส่วนการประกันผลประโยชน์และ
ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ)

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ )เผยแพร่ 5 เมษายน 2559)

คู่มืออธิบาย TFRS 4 หน้ า 10

คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การรับรูส้ ่วนทีเ่ ป็ นการร่วมรับ
หลักปฏิบตั ิเพิม่ เติม
ผลประโยชน์ตามดุลยพินจิ
กรณีท่รี ับรู้ส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดไว้ ใน หนี้สินที่รับรู้สาหรั บสัญญาทั้งฉบับต้ องไม่น้อยกว่ ามูลค่าหนี้สิน
ส่วนของเจ้ าของ
จากส่ ว นการประกั น ผลประโยชน์ ห ากได้ มี ก ารวั ด ค่ า ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
ผู้ออกสัญญาไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยมูลค่าจากการนามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้
และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน )เมื่อมีการประกาศใช้ ) มาถือปฏิบัติกับส่วนการประกันประโยชน์
และไม่จาเป็ นต้ องนาเสนอมูลค่านั้นเป็ นรายการแยกต่างหาก นอกจากนี้ ในกรณีท่เี ห็นได้ อย่ างชัดเจนว่ า
หนี้ สิน สาหรั บ สัญ ญาทั้งฉบั บ สูงกว่ า ผู้ อ อกสัญ ญาไม่ จาเป็ นต้ อ งค านวณหามู ล ค่ า ของส่ว นการประกัน
ผลประโยชน์อกี
ถึงแม้ ว่าสัญญาเหล่านี้เป็ นเครื่องมือทางการเงิน ผู้ออกสัญญาอาจรับรู้เบี้ยประกันภัยสาหรับสัญญา
ดังกล่ าวเป็ นรายได้ และรั บรู้การเพิ่มขึ้นในมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินเป็ นค่าใช้ จ่ายต่อไปได้ ในส่วนของ
การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ผู้ออกสัญญาต้ องเปิ ดเผยดอกเบี้ยจ่าย
ทั้งหมดที่รับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุ น แต่ไม่จาเป็ นต้ องคานวณดอกเบี้ยจ่ ายดังกล่ าวโดยใช้ วิธีอัตราดอกเบี้ย
ที่แท้ จริง
การเปิ ดเผยข้อมูล
การเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้สามารถแบ่งเป็ น 2 ส่วนได้ ดังนี้
1. การอธิบายจานวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน
ผู้รับประกันภัยต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อระบุและอธิบายถึงจานวนเงินในงบการเงินที่เกิดจากสัญญา
ประกันภัย โดยต้ องเปิ ดเผย ดังนี้
1) นโยบายการบัญชีสาหรับสัญญาประกันภัยและสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่ายที่
เกี่ยวข้ อง
2) สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่าย ที่รับรู้ในงบการเงิน (และกระแสเงินสด หากผู้รับ
ประกันภัยนาเสนองบกระแสเงินสดโดยใช้ วิธที างตรง) ซึ่งเกิดจากสัญญาประกันภัย
หากผู้รับประกันภัยเป็ นผู้เอาประกันภัยต่อ ต้ องเปิ ดเผยผลกาไรหรื อขาดทุนที่รับรู้ในกาไร
หรือขาดทุนจากการซื้อประกันภัยต่อ และค่าตัดจาหน่ายสาหรับงวด และมูลค่าตามบัญชีหลัง
หักค่าตัดจาหน่ายสะสม ณ วันต้ นงวดและวันสิ้นงวด หากผู้เอาประกันภัยต่อบันทึกผลกาไร
และขาดทุนที่เกิดจากการซื้อประกันภัยต่อเป็ นรายการรอการตัดบัญชีและตัดจาหน่ายรายการ
ดังกล่าว
3) วิธกี ารที่ใช้ ในการกาหนดข้ อสมมติท่สี ่งผลกระทบมากที่สุดต่อการวัดมูลค่าจานวนเงินของ
รายการที่รับรู้ในข้ อ 2) และเปิ ดเผยจานวนเงินตามข้ อสมมติท่ใี ช้ เหล่านั้นด้ วย
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ )เผยแพร่ 5 เมษายน 2559)
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
4) ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานที่ใช้ วัดมูลค่าสินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย
และหนี้ สินจากสัญ ญาประกัน ภัย โดยแยกแสดงผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงแต่ ละ
รายการซึ่งมีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงิน
5) การกระทบยอดการเปลี่ ยนแปลงในหนี้ สิ นจากสั ญญาประกั นภั ย สิน ทรั พย์จากการ
ประกันภัยต่อ และต้ นทุนในการได้ มารอการตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)
2. ลักษณะและขอบเขตของความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย
ผู้รับประกันภัยต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่ อ ให้ ผ้ ูใช้ งบการเงิน ประเมินลักษณะและขอบเขตของความ
เสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย โดยต้ องเปิ ดเผย ดังนี้
1) วัตถุประสงค์ นโยบาย และกระบวนการในการบริ หารความเสี่ยงที่เ กิดจากสัญญา
ประกันภัยและวิธกี ารที่จะใช้ จัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้น
2) ข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านการรั บประกันภัย ซึ่งรวมถึงความอ่อนไหวของความเสี่ยง
ด้ านการรับประกันภัย (Sensitivity to insurance risk) การกระจุ กตัวของความเสี่ยงด้ าน
การรับประกันภัย (Concentrations of insurance risk) และจานวนค่าสินไหมทดแทนที่
เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับจานวนที่ประมาณการไว้
3) ข้ อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้ านเครดิต ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้ านตลาด
ตามข้ อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูล
สาหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
การปฏิบตั ิในช่วงเปลีย่ นแปลง
การเปิ ดเผยข้ อมูล
กิจการไม่จาเป็ นต้ องนาข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บ นี้ มาปฏิบั ติ ใ ช้ กับ ข้ อ มู ล เปรี ย บเทีย บส าหรั บ รอบระยะเวลาก่ อ นวั น ที่ 1 มกราคม 2559 ยกเว้ น
การเปิ ดเผยข้ อมูลที่กาหนดเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี และสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้ จ่าย ที่รับรู้ใน
งบการเงิน (และกระแสเงินสด หากใช้ วิธีทางตรง) )ตามที่ได้ กล่าวในหัวข้ อเรื่องการเปิ ดเผยข้ อมูล เรื่อง
การอธิบายจานวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ข้ อที่ 1) และ 2) )
หากในทางปฏิบัติกิจการไม่สามารถที่จะนาข้ อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ที่เกี่ยวข้ องกับการแยกองค์ประกอบที่เ ป็ นการฝากเงิน และการรั บรู้แ ละการวัดมูลค่า สัญญาประกันภัย
ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 ตามย่อหน้ าที่ 10 - 35 มาถือปฏิบัติกับข้ อมูล
เปรียบเทียบซึ่งเกี่ยวข้ องกับงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 กิจการ
ต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริ งดังกล่ าว ในทางปฏิบัติกิจการอาจจะไม่สามารถปฏิบัติในเรื่ องการทดสอบความ
เพียงพอของหนี้สนิ ได้ แต่ข้อกาหนดอื่นๆ ไม่น่าเป็ นไปได้ อย่างยิ่งที่กจิ การจะไม่สามารถทาได้
นอกจากนี้ กิจการไม่จาเป็ นต้ องเปิ ดเผยข้ อมูล ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 ย่อหน้ าที่ 39.3.3 เกี่ยวกับพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นเกินกว่าห้ าปี ก่อนวันสิ้นปี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ )เผยแพร่ 5 เมษายน 2559)
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คู่มืออธิบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บัญชีแรกที่กิจการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบัติ แต่ถ้าในทางปฏิบัติกิจการไม่
สามารถที่จะจัดเตรียมข้ อมูลดังกล่าวที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่ มต้ นของงวดบัญชีแรกสุดซึ่งกิจการนาเสนอข้ อมูล
เปรียบเทียบอย่างเต็มรูปแบบ กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงดังกล่าว
การกาหนดประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่
เมื่อผู้รับประกันภัยเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสาหรับหนี้สินจากสัญญาประกันภัยจากการถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้เป็ นครั้งแรกหรือในภายหลัง ผู้รับประกันภัยได้ รับอนุญาตแต่
ไม่ได้ ถูกกาหนดให้ จัดประเภทบางส่วนหรือทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่เพื่อให้ สินทรัพย์เหล่านั้น
วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม หรือ เป็ น “สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน” ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ ) และต้ องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้ อผิดพลาด
ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับแรกที่ออกมา
รองรับเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย ซึ่งได้ กาหนดคานิยามของสัญญาประกันภัย แนวปฏิบัติและการเปิ ดเผย
ข้ อมูลสาหรับสัญญาประกันภัย ส่งผลให้ กจิ การอาจจะต้ องเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติ ถ้ าวิธีปฏิบัติในปั จจุ บันไม่
เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ตัวอย่างเช่น
- การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีสาหรั บสัญญาบางประเภทที่ไม่เข้ านิยามของสัญญาประกันภัย
เช่ น สัญญาที่ทาให้ ผ้ ู รับประกันภัยมีความเสี่ยงทางการเงิน โดยปราศจากความเสี่ยงด้ านการรั บ
ประกันภัยที่สาคัญ
- ถ้ ากิจการรับรู้หนี้สินจากประมาณการหนี้สิน สาหรับค่าสินไหมทดแทนในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น เช่น
สารองค่ าสินไหมทดแทนที่เกิดจากมหั นตภัย และสารองรักษาระดับค่าสินไหมทดแทน เป็ นต้ น
กิจการต้ องเปลี่ยนแปลงวิธที างบัญชี โดยต้ องไม่รับรู้หนี้สนิ ดังกล่าวในงบการเงิน
- กิจการต้ องรวบรวมข้ อมูลและวิเคราะห์เพิ่มเติม เพื่อเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กาหนดมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ เช่น การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของความเสี่ยงด้ านการรับประกันภัย เป็ นต้ น
ผู้ท่ไี ด้ รับผลกระทบ คือ กิจการที่เกี่ยวข้ องกับสัญญาประกันภัยในด้ านผู้รับประกันภัย )มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบั บ นี้ ไม่ เ กี่ย วข้ อ งกับ ด้ า นผู้ เ อาประกั น ภั ย) โดยเฉพาะบริ ษั ทประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางเงินฉบับนี้เป็ นเพียงระยะที่หนึ่งของโครงการเกี่ยวกับแนว
ปฏิ บั ติ ข องสั ญ ญาประกั น ภั ย เพื่ อ ใช้ เ ป็ นฐานในการก้ า วไปสู่ ร ะยะที่ ส องในอนาคต ซึ่ ง คาดว่ า จะมี
การเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและแนวปฏิบัติอย่างเป็ นสาระสาคัญ
***************
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ )เผยแพร่ 5 เมษายน 2559)

คู่มืออธิบาย TFRS 4 หน้ า 13

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2557-2560
รองศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์
ทุมมานนท์
ประธานคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อังครัตน์
เพรียบจริยวัฒน์
ที่ปรึกษา
นางสาวแน่งน้ อย
เจริญทวีทรัพย์
ที่ปรึกษา
ดร.ศุภมิตร
เตชะมนตรีกุล
กรรมการ
ดร.สันติ
กีระนันทน์
กรรมการ
นายณรงค์
พันตาวงษ์
กรรมการ
นางสุรีพร
ศิริขันตยกุล
กรรมการ
นางสาววันดี
ลีวรวัฒน์
กรรมการ
นางสาวสมบูรณ์
ศุภศิริภิญโญ
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(นางวราภรณ์
วงศ์พินิจวโรดม)
กรรมการ
(นางสาวนภา
ลิขิตไพบูลย์)
กรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวภาสิน
จันทรโมลี)
กรรมการ
(นางสาวแทนฟ้ า
ชาติบุตร)
กรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นายสาโรช
ทองประคา)
กรรมการ
(นางธัญพร
ตันติยวรงค์)
กรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวปรียานุช
จึงประเสริฐ)
กรรมการ
(นายณรงค์
ภาณุเดชทิพย์)
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวพวงชมนาถ
จริยะจินดา)
กรรมการ
(นางภัทรา
โชว์ศรี)
กรรมการ
(นางสาวสุนิตา
เจริญศิลป์ )
กรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นางสาวอารีวัลย์
เอี่ยมดิลกวงศ์)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา
ตันติประภา
กรรมการและเลขานุการ
ดร.สันสกฤต
วิจิตรเลขการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2557-2560
นางสาวรุ้งนภา
รองศาสตราจารย์ ดร.อังครัตน์
ดร.จิรดา
นายกษิติ
นางสาวกัญญาณัฐ
นางฐานิตา
นายภาคภูมิ
นายไพศาล
นายอุดมศักดิ์
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวยุพาวดี
(นางสาวแทนฟ้ า
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นางสาววราวรรณ
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวสุนิตา
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวยุพิน
(นายณรงค์
(นางสาวเขมวันต์
นายกิตติ

เลิศสุวรรณกุล
เพรียบจริยวัฒน์
เพทายบรรลือ
เกตุสรุ ิยงค์
ศรีรัตน์ชัชวาลย์
อ่าสาอางค์
วณิชธนานนท์
บุญศิริสขุ ะพงษ์
บุศรานิพรรณ์

ประธานอนุกรรมการ
ที่ปรึกษา
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

วรรณเลิศ)
ชาติบุตร)

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

กิจวิชา)

อนุกรรมการ

เจริญศิลป์ )

อนุกรรมการ

เรืองฤทธิ์)
ภานุเดชทิพย์)
ศรีสวัสดิ์)
เตชะเกษมบัณฑิตย์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

