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บทนํา 

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 
บทนํา 1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เปนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับแรกเกี่ยวกับสัญญา

ประกันภัย  แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับสัญญาประกันภัยมีความหลากหลายและบอยครั้งที่แตกตาง
จากแนวปฏิบัติในภาคธุรกิจอ่ืนๆ  ดังนั้นมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงคดังนี้ 
1.1  เพื่อปรับปรุงวิธีการทางบัญชีสําหรับสัญญาประกันภัยอยางจํากัด จนกวาการดําเนินงานในระยะที่

สองของโครงการมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับสัญญาประกันภัยจะแลวเสร็จ 
1.2  เพื่อกําหนดใหกิจการใดๆ ที่ออกสัญญาประกันภัย (ผูรับประกันภัย) เปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

สัญญาดังกลาว 
 
บทนํา 2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เปนฐานสําหรับกาวไปสูระยะที่สองของโครงการนี้  โดยที่

โครงการในระยะที่สองคาดวาจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นในลําดับตอไป ภายหลังจากที่ไดพจิารณารอฟง
ความคิดเห็นและปญหาในการปฏิบัติที่เก่ียวของ 

 
สาระสําคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 
บทนํา 3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัย

ตอ) ที่กิจการออก และสัญญาประกันภัยตอที่กิจการถือไว ยกเวนสัญญาที่ถูกระบุใหปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนๆ  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมถือปฏิบัติกับสินทรัพยและ
หนี้สินอ่ืนๆ ของผูรับประกันภัย เชน สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินซ่ึงอยูภายในขอบเขต
ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ
ประกาศใช) นอกจากนี้ มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดกลาวถึงการบัญชีสําหรับผูเอาประกันภัยแตอยาง
ใด 

บทนํา 4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยกเวนใหผูรับประกันภัยมิตองปฏิบัติตามขอกําหนดบางขอของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอ่ืนๆ เปนการชั่วคราว ในชวงระยะที่หนึ่งของโครงการนี้ รวมทั้ง
ยกเวนจากการปฏิบัติตามแมบทการบัญชีในเรื่องการเลือกใชนโยบายการบัญชีสําหรับรายการที่เกิดจาก
สัญญาประกันภัย อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหปฏิบัติ ดังนี้ 
4.1  หามมิใหตั้งประมาณการหนี้สินสําหรับคาสินไหมทดแทนที่ยังไมเกิดขึ้น ณ วันที่เสนอรายงาน 

(เชน ประมาณการคาสินไหมทดแทนที่เกิดจากมหันตภัย และการตั้งสํารองดุลยภาพ(การกัน
สํารองเพื่อลดความผันผวนในผลการดําเนินงานหากเกิดคาสินไหมทดแทนจํานวนมากในปใดป
หนึ่ง) 

4.2  กําหนดใหทดสอบความเพียงพอของหนี้สินจากการประกันภัยที่รับรูแลว และทดสอบการดอยคา
ของสินทรัพยจากสัญญาประกันภัยตอ 

4.3  กําหนดใหผูรับประกันภัยบันทึกหนี้สินจากสัญญาประกันภัยไวในงบดุลของกิจการจนกวาภาระ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยนั้นจะหมดลง หรือสัญญาประกันภัยถูกยกเลิก  หรือหมดอายุความ 
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และใหแสดงรายการหนี้สินจากสัญญาประกันภัยโดยไมมีการหักกลบกับสินทรัพยจากสัญญา
ประกันภัยตอที่เก่ียวของ 

 

บทนํา 5  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุญาตใหผูรับประกันภัยเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับ
สัญญาประกันภัย หากการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนผลใหงบการเงินของกิจการแสดงขอมูลใหมีความ
เก่ียวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินมากขึ้นโดยมิไดมีความนาเชื่อถือลดลง หรือมี
ความนาเชื่อถือมากขึ้นโดยมิไดทําใหความเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน
ลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งหามผูรับประกันภัยเริ่มนําวิธีปฏิบัติดังตอไปนี้มาใช ถึงแมวากิจการอาจยังคง
ใชนโยบายการบัญชีที่เก่ียวของกับวิธีการเหลานั้นตอไป 
5.1  การวัดมูลคาหนี้สินจากการประกันภัยโดยไมนํามาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน 
5.2  การวัดมูลคาสิทธิที่จะไดรับคาธรรมเนียมการจัดการลงทุนในอนาคตดวยมูลคาที่สูงกวามูลคา

ยุติธรรมของคาธรรมเนียมดังกลาว โดยเปรียบเทียบกับคาธรรมเนียมในปจจุบันซ่ึงเรียกเก็บโดยผู
ใหบริการในตลาดรายอื่นๆ ซ่ึงใหบริการที่คลายคลึงกัน 

5.3  การใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางกันสําหรับหนี้สินจากสัญญาประกันภัยของบริษัทยอย 

บทนํา 6  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุญาตใหสามารถเริ่มใชนโยบายการบัญชีในการวัดหนี้สินจาก
สัญญาประกันภัยโดยใชอัตราดอกเบี้ยในตลาดปจจุบันมาถือปฏิบัติกับหนี้สินจากสัญญาประกันภัยโดย
ตองมีการวัดคาใหมในแตละระยะเวลาบัญชีอยางสม่ําเสมอ(หากกิจการเลือกที่จะวัดมูลคาใหม กิจการ
ตองใชการประมาณการ และขอสมมติฐานอื่นๆที่เปนปจจุบันดวย)  หากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ไมมีการอนุญาตเชนนี้ไว ผูรับประกันภัยจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดในเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงในนโยบายการบัญชีสําหรับหนี้สินทุกรายการที่คลายคลึงกันโดยสม่ําเสมอ 

บทนํา 7 ผูรับประกันภัยไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับสัญญาประกันภัย เพื่อขจัดความ
ระมัดระวังที่มากเกินความจําเปน  อยางไรก็ตามหากผูรับประกันภัยไดวัดมูลคาจากสัญญาประกันภัย
ดวยความระมัดระวังที่เพียงพอแลว ผูรับประกันภัยไมควรใชวิธีการทางบัญชีที่มีความระมัดระวังเพิ่มขึ้น
ไปอีก 

บทนํา 8  มีขอสังเกตวางบการเงินของผูรับประกันภัยจะมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบ
การเงินและความนาเชื่อถือลดลง หากผูรับประกันภัยนํานโยบายการบัญชีที่สะทอนกําไรขั้นตนจากการ
ลงทุนที่จะไดรับในอนาคตเขามาใชในการวัดมูลคาสัญญาประกันภัย 

บทนํา 9  เมื่อผูรับประกันภัยเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ผูรับประกันภัย
อาจจัดประเภทรายการใหมสําหรับสินทรัพยทางการเงินบางสวนหรือทั้งหมดไปเปนประเภท “สินทรัพย
ที่แสดงดวยมูลคายุติธรรมผานงบกําไรขาดทุน”   

บทนํา 10     มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 
10.1 ใหความชัดเจนวาผูรับประกันภัยไมจําเปนตองแยกบันทึกบัญชีอนุพันธทางการเงินแฝงดวย 

มูลคายุติธรรม หากอนุพันธทางการเงินแฝงนั้นเปนไปตามคํานิยามของสัญญาประกันภัย 
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10.2 กําหนดใหผูรับประกันภัยแยกองคประกอบ สําหรับสวนที่เปนการรับฝากเงินออกจากสัญญา
ประกันภัย เพื่อปองกันมิใหมีการละเวนการบันทึกสินทรัพยและหนี้สินในงบดุลของผูรับ
ประกันภัย 

10.3 ใหคําอธิบายที่ชัดเจนถึงวิธีการนําแนวปฏิบัติที่เรียกวา “การบัญชีเงา” มาถือปฏิบัติ 
10.4 อนุญาตใหแสดงรายการสัญญาประกันภัยที่ไดมาจากการรวมธุรกิจหรือจากการรับโอนกลุม

สัญญาประกันภัยในงบการเงิน 
10.5 กลาวถึงในเบื้องตนเก่ียวกับการบัญชีสําหรับลักษณะการรวมรับผลประโยชนตามดุลยพินิจที่มีอยู

ในสัญญาประกันภัยหรือเครื่องมือทางการเงิน 

บทนํา 11  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กําหนดใหเปดเผยขอมูลเพื่อชวยใหผูใชงบการเงินเขาใจถึง 
11.1 จํานวนเงินที่เกิดจากสัญญาประกันภัยในงบการเงินของผูรับประกันภัย 
11.2 จํานวนเงิน ระยะเวลา และความไมแนนอนของกระแสเงินสดในอนาคตจากสัญญาประกันภัย 

บทนํา 12  กิจการตองนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป โดยสนับสนุนใหนํามาใชปฏิบัติกอนวันที่มีผล
บังคับใช ผูรับประกันภัยไมจําเปนตองนําขอกําหนดบางประการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับขอมูลเปรียบเทียบซึ่งเก่ียวของกับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 
2554 

บทนํา 13  (บทนํานี้ไมใช) 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง  สัญญาประกันภัย 
วัตถุประสงค 
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดรายงานทางการเงินสําหรับสัญญาประกันภัย

ที่ออกโดยกิจการใดๆ ก็ตาม (ตอไปนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  จะกลาวถึงโดยใชคําวาผูรับ
ประกันภัย) จนกวาการดําเนินงานในระยะที่สองของโครงการมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกับสัญญา
ประกันภัยจะแลวเสร็จ ดังน้ันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะกลาวถึงเฉพาะเรื่องดังตอไปนี้ 
1.1 การปรับปรุงอยางจํากัดในสวนของวิธีการบัญชีของผูรับประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัย 
1.2 การเปดเผยขอมูลซ่ึงระบุและใหคําอธิบายถึงจํานวนเงินที่เกิดจากสัญญาประกันภัยในงบการเงินของ

ผูรับประกันภัย และชวยใหผูใชงบการเงินเขาใจถึงจํานวนเงิน จังหวะเวลา และความไมแนนอนของ
กระแสเงินสดในอนาคตจากสัญญาประกันภัย 

ขอบเขต 
2. กิจการตองนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับ 

2.1 สัญญาประกันภัย (รวมถึงสัญญาประกันภัยตอ) ที่กิจการเปนผูออก และสัญญาประกันภัยตอที่กิจการ
ถือไว 

2.2 เครื่องมือทางการเงินที่กิจการออกซึ่งมีลักษณะการรวมรับผลประโยชนตามดุลยพินจิ (ดูยอหนาที่ 35)   
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลสาํหรับเครื่องมือทางการเงิน(เมื่อมี
การประกาศใช) กําหนดใหกิจการตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงเครื่องมือ
ทางการเงินที่มลีักษณะดังกลาวดวย 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไมไดกลาวถึงวิธีการบัญชีของผูรับประกันภัยในเรื่องอ่ืนๆ เชน การ
บัญชีสําหรับสินทรัพยทางการเงินที่ถือโดยผูรับประกันภัยและหนี้สินทางการเงินที่ออกโดยผูรับประกันภัย [(ดู
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง  การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทาง
การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)] ยกเวนขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงในยอหนาที่ 45 

4. กิจการตองไมนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับ 
4.1 การรับประกันสินคาซ่ึงผูผลิต, ตัวแทนจําหนาย หรือผูคาปลีก ออกใหโดยตรง (ดูมาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง รายได (เมื่อมีการประกาศใช) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ประกอบดวยยอหนาท่ี 1 ถึง 45 ทุกยอหนามีความสําคัญเทากัน โดยตัวอักษร
หนาดําถือเปนหลักการท่ีสําคัญ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ตองอานโดยคํานึงถึงขอกําหนดของแมบท
การบัญชี  ในกรณีท่ีไมไดใหแนวปฏิบัติในการเลือกและการใชนโยบายการบัญชี ใหกิจการถือปฏิบัติตามขอกําหนดของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ขอผิดพลาด 
 



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย 
 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
 7

4.2 สินทรัพยและหนี้สินของนายจางภายใตโครงการผลประโยชนของพนักงาน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน  และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจาย
โดยใชหุนเปนเกณฑ และภาระผูกพันเก่ียวกับผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุที่รายงานโดยโครงการ
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ) 

4.3 สิทธิตามสัญญาหรือภาระผูกพันตามสัญญาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการใชประโยชนหรือสิทธิที่จะใช
ประโยชนในอนาคตของรายการที่ไมใชรายการทางการเงิน (ตัวอยางเชน คาธรรมเนียมใบอนุญาต
บางอยาง คาสิทธิ การจายคาเชาที่อาจเกิดขึ้น และรายการที่คลายคลึงกัน) เชนเดียวกับ การประกัน
มูลคาคงเหลือของผูเชาที่แฝงอยูในสัญญาเชาการเงิน (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 
2550) เรื่อง สัญญาเชา  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง รายได (เมื่อมีการ
ประกาศใช) และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน) 

4.4 สัญญาค้ําประกันทางการเงิน เวนแตผูออกไดแสดงอยางเปดเผยชัดเจนมากอนวาผูออกถือวาสัญญา
ดังกลาวเปนสัญญาประกันภัย และไดใชการบัญชีซ่ึงใชปฏิบัติกับสัญญาประกันภัย ในกรณีดังกลาว     
ผูออกอาจเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือ
ทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การแสดง
รายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)  และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) หรือ เลือกถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้สําหรับรายการที่เกิดจากสัญญาคํ้าประกันทางการเงิน ผูออกอาจ
เลือกปฏิบัติเปนรายสัญญาได แตเมื่อเลือกวิธีการบัญชีใดสําหรับแตละสัญญาแลว ไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได 

4.5 เจาหนี้หรือลูกหน้ีสําหรับสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจ (ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ) 

4.6 สัญญาประกันภัยตรงที่กิจการถือไว (หมายถึง สัญญาประกันภัยตรงซึ่งกิจการเปนผูเอาประกันภัย) 
อยางไรก็ตาม ผูเอาประกันภัยตอตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยตอ
ที่ถือไว 

5. เพื่อใหงายตอการอางอิง มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เรียกกิจการใดๆ ที่ออกสัญญาประกันภัยวา
เปนผูรับประกันภัย ไมวาผูออกสัญญานั้นจะเปนผูรับประกันภัยตามกฎหมายหรือตามที่หนวยงานกํากับดูแล
กําหนดไวหรือไมก็ตาม 

6. สัญญาประกันภัยตอเปนสัญญาประกันภัยชนิดหนึ่ง ดังน้ัน การอางอิงถึงสัญญาประกันภัยในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ทุกครั้งใหรวมถึงสัญญาประกันภัยตอดวย 

อนุพันธทางการเงินแฝง 
7. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) 

กําหนดใหกิจการแยกอนุพันธทางการเงินแฝงบางอยางออกจากสัญญาหลัก โดยวัดคาอนุพันธทางการเงินแฝง
นั้นดวยมูลคายุติธรรมและรับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมในงบกําไรขาดทุน มาตรฐานการบัญชีฉบับ
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ดังกลาวถือปฏิบัติกับอนุพันธทางการเงินที่แฝงอยูในสัญญาประกันภัยดวย เวนแตอนุพันธทางการเงินแฝงนั้น
เปนสัญญาประกันภัย 

8. ผูรับประกันภัยไมจําเปนตองแยกและวัดคาดวยมูลคายุติธรรมสําหรับสิทธิของผูเอาประกันภัยในการเลือก 
ที่จะเวนคืนสัญญาประกันภัยเพื่อจํานวนเงินคงที่ (หรือขึ้นอยูกับจํานวนเงินคงที่และอัตราดอกเบี้ย) ถึงแมวา
ราคาที่ใชสิทธิจะแตกตางจากมูลคาตามบัญชีของหนี้สินจากสัญญารับประกันภัยหลัก ทั้งนี้เปนขอยกเวนซ่ึงไม
ตองปฏิบัติตามที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทาง
การเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) อยางไรก็ตามผูรับประกันภัยตองถือปฏิบัติตามขอกําหนดของมาตรฐานการ
บัญชีฉบับดังกลาวสําหรับสิทธิเลือกขายหรือสิทธิเลือกเวนคืนเปนเงินสดที่แฝงอยูในสัญญาประกันภัยหาก
มูลคาเวนคืนผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรทางการเงิน (เชน ราคาหรือดัชนีตราสารทุน หรือ ราคา
หรือดัชนีโภคภัณฑ) หรือตัวแปรที่ไมใชตัวแปรทางการเงินซ่ึงไมเก่ียวของกับคูสัญญาประกันภัย นอกจากนี้ 
ขอกําหนดดังกลาวยังใหถือปฏิบัติในกรณีที่ความสามารถของผูเอาประกันภัยที่จะใชสิทธิเลือกขายหรือสิทธิ
เลือกเวนคืนเปนเงินสดขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรดังกลาว (ตัวอยางเชน สิทธิเลือกขายซึ่งจะสามารถ
ใชสิทธิไดหากดัชนีตลาดหลักทรัพยขึ้นไปถึงระดับที่ระบุไว) 

9. ยอหนาที่ 8 ใหถือปฏิบัติโดยเทาเทียมกันกับสิทธิเลือกที่จะเวนคืนเครื่องมือทางการเงินซ่ึงมีลักษณะการรวมรับ
ผลประโยชนตามดุลยพินิจ 

 การแยกองคประกอบทีเ่ปนการฝากเงิน 

10. สัญญาประกันภัยบางสัญญามีทั้งองคประกอบที่เปนการประกันภัยและองคประกอบที่เปนการฝากเงิน ในบาง
กรณีผูรับประกันภัยถูกกําหนดหรือไดรับอนุญาตใหแยกองคประกอบเหลานั้นออกจากกัน 
10.1 ผูรับประกันภัยตองแยกองคประกอบทั้งสองออกจากกัน หากเปนไปตามเงื่อนไขทั้งสองขอตอไปนี้ 

10.1.1 ผูรับประกันภัยสามารถวัดมูลคาองคประกอบที่เปนการฝากเงิน (รวมถึงสิทธิเลือกเวนคืนแฝง
ใดๆ) แยกตางหากได (หมายถึง สามารถวัดมูลคาไดโดยไมตองพิจารณาถึงองคประกอบที่
เปนการประกันภัย) และ 

10.1.2 นโยบายการบัญชีของผูรับประกันภัยไมไดกําหนดใหรับรูภาระผูกพันและสิทธิทั้งหมดที่เกิด
จากองคประกอบที่เปนการฝากเงิน 

10.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้อนุญาตแตไมไดกําหนดใหตองแยกองคประกอบออกจากกัน 
หากผูรับประกันภัยสามารถวัดมูลคาองคประกอบที่เปนการฝากเงินแยกตางหากไดตามขอ 10.1.1 แต
นโยบายการบัญชีของผูรับประกันภัยกําหนดใหรับรูภาระผูกพันและสิทธิทั้งหมดที่เกิดจากองคประกอบ
ที่เปนการฝากเงิน ทั้งน้ีไมจําเปนตองพิจารณาถึงหลักเกณฑที่ใชวัดมูลคาสิทธิและภาระผูกพันเหลานั้น 

10.3 หามแยกองคประกอบออกจากกัน หากผูรับประกันภัยไมสามารถวัดมูลคาองคประกอบที่เปนการฝาก
เงินแยกตางหากไดตามขอ 10.1.1 

11. ตัวอยางกรณีที่นโยบายการบัญชีของผูรับประกันภัยไมไดกําหนดใหรับรูภาระผูกพันทั้งหมดที่เกิดจาก
องคประกอบที่เปนการฝากเงิน ไดแกในกรณีที่ผูเอาประกันภัยตอรับคาสินไหมทดแทนจากผูรับประกันภัยตอ 
แตในสัญญากําหนดใหผูเอาประกันภัยตอตองคืนคาสินไหมทดแทนนั้นในอนาคต  ภาระผูกพันดังกลาวเกิด
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จากองคประกอบที่เปนการฝากเงิน ซ่ึงหากนโยบายการบัญชีของผูเอาประกันภัยตออนุญาตใหรับรูคาสินไหม
ทดแทนเปนรายไดโดยไมรับรูภาระผูกพันในการจายคืนเงินจํานวนดังกลาว ผูเอาประกันภัยตอตองแยก
องคประกอบที่เปนการฝากเงิน 

12. ในการแยกองคประกอบของสัญญา ผูรับประกันภัยตอง 
12.1 นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับองคประกอบที่เปนการประกันภัย 
12.2 นํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการ

ประกาศใช) มาถือปฏิบัติกับองคประกอบที่เปนการฝากเงิน 
 
การรับรูและการวัดมูลคา 

การยกเวนการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ เปนการชั่วคราว 
13. ยอหนาที่ 10-12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี  

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด กําหนดเกณฑสําหรับกิจการเพื่อใชในการกําหนด
นโยบายการบัญชี หากไมมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดใหถือปฏิบัติเปนการเฉพาะกับรายการใด
อยางไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ยกเวนใหผูรับประกันภัยไมตองนําเกณฑเหลานั้นมาถือ
ปฏิบัติกับนโยบายการบัญชีสําหรับ 
13.1 สัญญาประกันภัยที่ ผูรับประกันภัยออก (รวมทั้งตนทุนในการไดมาที่ เ ก่ียวของและสินทรัพย 

ไมมีตัวตนที่เก่ียวของ เชน รายการตามที่อธิบายไวในยอหนาที่ 31 และ 32) และ 
13.2 สัญญาประกันภัยตอที่ผูรับประกันภัยถือไว 
 

14. อยางไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดยกเวนผูรับประกันภัยจากนัยบางประการของเกณฑ 
ในยอหนาที่ 10-12 ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี  
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด กลาวคือผูรับประกันภัย 
14.1 ตองไมรับรูหนี้สินจากประมาณการหนี้สินใดๆ สําหรับคาสินไหมทดแทนในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น หาก

คาสินไหมทดแทนภายใตสัญญาประกันภัยเหลานั้นไมมีอยูจริง ณ วันที่รายงาน (เชน ประมาณการคา
สินไหมทดแทนที่เกิดจากมหันตภัย และการตั้งสํารองดุลยภาพ (การกันสํารองเพื่อลดความผันผวนใน
ผลการดําเนินงานหากเกิดคาสินไหมทดแทนจํานวนมากในปใดปหนึ่ง)) 

14.2 ตองทําการทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน ตามที่อธิบายไวในยอหนาที่ 15-19 
14.3 ตองตัดบัญชีหนี้สินจากสัญญาประกันภัย  (หรือบางสวนของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย)  

ออกจากงบดุลตอเมื่อหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยนั้นหมดไป  หมายถึง เมื่อไดปฏิบัติตามภาระผูกพัน
นั้นแลว หรือสัญญาถูกยกเลิก หรือหมดอายุความ 

14.4 ตองไมหักกลบ 
14.4.1 สินทรัพยจากสญัญาประกันภัยตอ กับ หนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เก่ียวของ หรือ 
14.4.2 รายไดหรือคาใชจายจากสัญญาประกันภัยตอ กับ คาใชจายหรือรายไดจากสัญญาประกันภัยที่

เก่ียวของ 
14.5 ตองพิจารณาวาสินทรัพยจากสัญญาประกันภัยตอเกิดการดอยคาหรือไม (ดูยอหนาที่ 20) 
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การทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน 
15. ณ วันที่รายงาน ผูรับประกันภัยตองประเมินความเพียงพอของการรับรูหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดย

ใชประมาณการปจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกิดจากสัญญาประกันภัย หากการประเมินนั้นแสดง
ใหเห็นวามูลคาตามบัญชีของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย (หักดวยตนทุนในการไดมารอการตัดบัญชีที่
เกี่ยวของ และสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกี่ยวของ เชน รายการที่กลาวไวในยอหนาที่ 31 และ 32) ไม
เพียงพอเมื่อเทียบกับการประมาณการหนี้สินจากกระแสเงินสดในอนาคต ใหบันทึกหนี้สินเพิ่มโดยรับรูใน
งบกําไรขาดทุน  

16. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ไมมีขอกําหนดใหปฏิบัติเพิ่มเติมอีก หากผูรับประกันภัยไดใชการ
ทดสอบความเพียงพอของหนี้สินซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดขั้นต่ําดังตอไปนี้แลว  
16.1 การทดสอบตองพิจารณาประมาณการปจจุบันของกระแสเงินสดที่เกิดจากสัญญาทั้งหมด รวมทั้งกระแส

เงินสดที่เกิดจากรายการที่เก่ียวของ เชน ตนทุนในการจัดการคาสินไหมทดแทน และกระแสเงินสดที่
เกิดจากการใชสิทธิเลือกแฝงและการประกันผลประโยชน 

16.2 หากการทดสอบแสดงใหเห็นวากิจการบันทึกหนี้สินไมเพียงพอ สวนที่ไมเพียงพอทั้งหมดตองรับรูในงบ
กําไรขาดทุน 

17. หากนโยบายการบัญชีของผูรับประกันภัยไมไดกําหนดใหใชการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินที่เปนไปตาม
ขอกําหนดขั้นต่ําในยอหนาที่ 16 ผูรับประกันภัยตอง 
17.1 คํานวณหามูลคาตามบัญชีของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เก่ียวของ1 หักดวย มูลคาตามบัญชีของรายการ 

ดังตอไปนี้ 
17.1.1 ตนทุนในการไดมารอการตัดบัญชีที่เก่ียวของใดๆ และ 
17.1.2 สินทรัพยไมมีตัวตนที่เก่ียวของใดๆ เชน สินทรัพยไมมีตัวตนที่ไดมาจากการรวมธุรกิจหรือ 

การโอนกลุมสัญญาประกันภัย (ดูยอหนาที่ 31 และ 32) อยางไรก็ตาม ผูรับประกันภัยไมตอง
นําสินทรัพยจากสัญญาประกันภัยตอที่เก่ียวของมาพิจารณาเนื่องจากผูรับประกันภัยไดแยก
บันทึกรายการดังกลาวไวตางหากแลว (ดูยอหนาที่ 20) 

17.2 พิจารณาวามูลคาที่คํานวณไดตามวิธีการในขอ 17.1 นอยกวามูลคาตามบัญชีของประมาณการหนี้สิน 
หากไดใชการประมาณการหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เก่ียวของตามเกณฑที่ระบุไวในมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น หรือไม หาก
นอยกวา ผูรับประกันภัยตองรับรูสวนที่นอยกวาทั้งหมดในงบกําไรขาดทุน โดยการปรับลดมูลคาตนทุน
ในการไดมารอการตัดบัญชีหรือสินทรัพยไมมีตัวตนที่เก่ียวของ หรือปรับเพิ่มมูลคาของหน้ีสินจากการ
รับประกันภัยที่เก่ียวของ 

18. ในกรณีที่การทดสอบความเพียงพอของหนี้สินของผูรับประกันภัยเปนไปตามขอกําหนดขั้นต่ําในยอหนาที่ 16 
ใหทําการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินโดยพิจารณาหนี้สินของทุกสัญญาประกันภัยรวมกัน อยางไรก็ตาม

                                                 
1 หนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เกี่ยวของคือ หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (รวมถึงตนทุนในการไดมารอการตดับัญชีที่เกี่ยวของ และสนิทรัพยไมมี
ตัวตนที่เกี่ยวของ) ซึ่งนโยบายการบัญชีของผูรับประกันภัยไมไดกําหนดใหใชการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินที่เปนไปตามขอกาํหนดขั้นต่ําใน
ยอหนาที่ 16 
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หากผูรับประกันภัยไมไดทดสอบความเพียงพอของหนี้สินตามขอกําหนดขั้นต่ํา ใหผูรับประกันภัยเปรียบเทียบ
หนี้สินตามวิธีการที่อธิบายไวในยอหนาที่ 17 แบงตามกลุมสัญญา  โดยกําหนดใหสัญญาที่มีความเสี่ยง
โดยทั่วไปคลายคลึงกันและสามารถบริหารจัดการรวมกันไดใหอยูในกลุมสัญญาเดียวกัน 

19. มูลคาที่อธิบายไวในยอหนาที่ 17.2 (หมายถึง มูลคาของประมาณการหนี้สินที่ถูกกําหนดขึ้นตามเกณฑที่ระบุไว
ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น) 
สามารถรวมกําไรขั้นตนจากการลงทุนที่จะไดรับในอนาคต (ดูยอหนาที่ 27–29) ไดเฉพาะในกรณีที่มูลคาของ
หนี้สินตามสัญญาประกันภัยที่อธิบายไวในยอหนาที่ 17.1 ไดสะทอนถึงกําไรขั้นตนเหลานั้นดวยเทานั้น 

การดอยคาของสินทรัพยจากสัญญาประกันภัยตอ 
20. หากสินทรัพยจากสัญญาประกันภัยตอของผู เอาประกันภัยตอเกิดการดอยคา ผู เอาประกันภัยตอ 

ตองปรับลดมูลคาตามบัญชีลงตามจํานวนที่เกิดการดอยคา และรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไร
ขาดทุน โดยสินทรัพยจากสัญญาประกันภัยตอจะเกิดการดอยคา ตอเมื่อ 
20.1 มีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนอันเปนผลจากเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรูสินทรัพยจากสัญญา

ประกันภัยตอ ทําใหผูเอาประกันภัยตออาจจะไมไดรับจํานวนเงินทั้งหมดที่ครบกําหนดจายตามเงื่อนไข
ของสัญญา และ 

20.2 ผลกระทบจากเหตุการณนั้นตอจํานวนเงินที่ผูเอาประกันภัยตอจะไดรับจากผูรับประกันภัยตอ สามารถ
วัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
21.  ขอความตามยอหนาที่ 22 ถึง 30 ใหนํามาถือปฏิบัติสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของผูรับ

ประกันภัย 

22. ผูรับประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับสัญญาประกันภัยไดก็ตอเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้น
ทําใหงบการเงินตอบสนองความตองการของผูใชงบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจไดมากขึ้นและ
ไมทําใหความนาเช่ือถือลดลง หรือทําใหความนาเช่ือถือเพิ่มมากขึ้นและไมทําใหการตอบสนองตอความ
ตองการเหลานั้นลดลง  โดยใหผูรับประกันภัยพิจารณาความเกี่ยวของตอการตัดสินใจและความเชื่อถือได
ตามเกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง นโยบายการบัญชี การ
เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 

23. ในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับสัญญาประกันภัย ผูรับประกันภัยตองแสดงใหเห็นวา 
การเปลี่ยนแปลงนั้นทําใหงบการเงินเปนไปตามเกณฑในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง 
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด มากยิ่งขึ้น แตกิจการไมจําเปนตอง
เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเพื่อใหเปนไปตามเกณฑเหลานั้นทั้งหมด มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้จะกลาวถึงเฉพาะ
ประเด็นดังตอไปนี้ 
23.1 อัตราดอกเบี้ยในตลาดปจจุบัน (ยอหนาที่ 24) 
23.2 การถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ใชอยูตอไป (ยอหนาที่ 25) 
23.3 ความระมัดระวัง (ยอหนาที่ 26) 
23.4 กําไรขั้นตนจากการลงทุนที่จะไดรับในอนาคต (ยอหนาที่ 27–29) และ 
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23.5 การบัญชีเงา (ยอหนาที่ 30) 

อัตราดอกเบี้ยในตลาดปจจุบัน 
24. ผูรับประกันภัยไดรับอนุญาตแตไมไดถูกกําหนดใหตองเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเพื่อที่จะวัดมูลคาหนี้สิน

จากสัญญาประกันภัย2 ใหสะทอนถึงอัตราดอกเบี้ยในตลาดปจจุบัน และรับรูการเปลี่ยนแปลงในหนี้สิน
เหลานั้นในงบกําไรขาดทุน ในขณะเดียวกัน ผูรับประกันภัยอาจเริ่มนํานโยบายการบัญชีที่กําหนดใหใชการ
ประมาณการโดยใชขอมูลและขอสมมุติอ่ืนๆที่เปนปจจุบันเพื่อวัดมูลคาหนี้สิน   ในยอหนานี้อนุญาตใหผูรับ
ประกันภัยสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับหนี้สินจากสัญญาประกันภัยไดโดยไมตองใช
นโยบายดังกลาวโดยสม่ําเสมอกับหนี้สินอ่ืนๆที่มีลักษณะคลายคลึงกันซ่ึงเปนการยกเวนไมตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด หากผูรับประกันภัยเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามยอ
หนานี้ ผูรับประกันภัยตองใชอัตราดอกเบี้ยในตลาดปจจุบัน (รวมทั้งใชการประมาณการ และขอสมมติฐาน
อ่ืนๆที่เปนปจจุบัน ถามี) อยางสม่ําเสมอตอไปในทุกงวดบัญชีในการวัดมูลคาหนี้สินเหลานั้นทั้งหมดจนกวา
ภาระหนี้สินนั้นจะหมดไป 

การถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ใชอยูตอไป 
25. ในกรณีที่ผูรับประกันภัยใชแนวปฏิบัติดังตอไปนี้อยูกอนแลว กิจการอาจยังคงใชแนวปฏิบัติเหลานี้ตอไปได แต

การเริ่มนําแนวปฏิบัติใดๆ เหลานี้เขามาใชนั้นถือวากิจการปฏิบัติไมเปนไปตามขอกําหนดของยอหนาที่ 22 
25.1 การวัดมูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยโดยไมนํามาคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน 
25.2 การวัดมูลคาสิทธิตามสัญญาที่จะไดรับคาธรรมเนียมการจัดการลงทุนในอนาคตดวยมูลคาที่สูงกวา

มูลคายุติธรรมของคาธรรมเนียมดังกลาว โดยเปรียบเทียบกับคาธรรมเนียมในปจจุบันซ่ึงเรียกเก็บโดยผู
ใหบริการในตลาดรายอื่นๆ ซ่ึงใหบริการที่คลายคลึงกัน  ทั้งนี้เปนไปไดที่วามูลคายุติธรรมเมื่อเริ่มแรก
ของสิทธิตามสัญญาเหลานั้นจะเทากับตนทุนในการเริ่มตนที่จายไป เวนแตในกรณีที่คาธรรมเนียมการ
จัดการลงทุนในอนาคตและตนทุนที่เก่ียวของน้ันจะแตกตางไปจากคาธรรมเนียมและตนทุนของตลาดที่
สามารถเปรียบเทียบกันไดเปนอยางมาก 

25.3 การใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางกันสําหรับสัญญาประกันภัย (และตนทุนในการไดมารอการตัดบัญชี
ที่เก่ียวของ และสินทรัพยไมมีตัวตนที่เก่ียวของ ถามี) ของบริษัทยอย ยกเวนตามที่อนุญาตโดยยอ
หนาที่ 24 ในกรณีที่นโยบายการบัญชีเหลานั้นมีความแตกตางกัน ผูรับประกันภัยอาจเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีไดหากการเปลี่ยนแปลงนั้นไมทําใหนโยบายการบัญชีมีความหลากหลายมากกวาเดิม
และการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนไปตามขอกําหนดอื่นๆ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ดวย 

                                                 
2 ในยอหนานี้ หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ไดรวมถึงตนทุนในการไดมารอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของ และสินทรัพยไมมีตัวตนที่เกี่ยวของ ซึ่ง

จะกลาวไวในยอหนาที่ 31 และ 32  
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ความระมัดระวัง  
26. ผูรับประกันภัยไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับสัญญาประกันภัยเพื่อขจัดความระมัดระวัง

ที่มากเกินความจําเปน อยางไรก็ตาม หากผูรับประกันภัยไดวัดมูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยดวยความ
ระมัดระวังที่พอเพียงอยูแลว ผูรับประกันภัยไมควรใชวิธีการทางบัญชีเพื่อเพิ่มความระมัดระวังขึ้นอีก 

 กําไรขั้นตนจากการลงทุนที่จะไดรับในอนาคต 
27. ผูรับประกันภัยไมจําเปนตองเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับสัญญาประกันภัยเพื่อเลิกใชวิธีการบัญชีที่

สะทอนกําไรขั้นตนจากการลงทุนที่จะไดรับในอนาคต อยางไรก็ตามมีขอสงเกตวางบการเงินของผูรับ
ประกันภัยอาจจะมีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินและมีความนาเชื่อถือลดลง 
หากผูรับประกันภัยนํานโยบายการบัญชีที่สะทอนกําไรขั้นตนจากการลงทุนที่จะไดรับในอนาคตเขามาใชในการ
วัดมูลคาสัญญาประกันภัย เวนแตกําไรขั้นตนเหลานั้นมีผลกระทบตอการชําระหนี้สินตามสัญญาประกันภัย 
ตัวอยางของนโยบายการบัญชีที่สะทอนถึงกําไรขั้นตนเหลานั้น ไดแก 
27.1 ใชอัตราคิดลดที่สะทอนถึงประมาณการผลตอบแทนจากสินทรัพยของผูรับประกันภัย หรือ 
27.2 ใชอัตราผลตอบแทนโดยประมาณเพื่อประมาณการผลตอบแทนจากสินทรัพยเหลานั้น จากนั้นจึงคิดลด 

ประมาณการผลตอบแทนดวยอัตราที่คิดลดอีกอัตราหนึ่ง และนําผลที่ไดไปใชในการวัดมูลคาของ 
หนี้สิน 

 

28. ผูรับประกันภัยอาจหักลางขอสังเกตในยอหนาที่ 27 ลงไดหากองคประกอบอื่นๆ ของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีทําใหงบการเงินเก่ียวของกับการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินและมีความ
นาเชื่อถือมากขึ้นมากกวาการลดลงของความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความนาเชื่อถือหากผูรับประกันภัย
รวมกําไรขั้นตนจากการลงทุนที่จะไดรับในอนาคตเขาไปในการวัดมูลคาหนี้สิน  ตัวอยางเชน สมมติวานโยบาย
การบัญชีสําหรับสัญญาประกันภัยที่ใชอยูในปจจุบันของผูรับประกันภัยบันทึกหน้ีสิน ณ วันเริ่มตนสัญญาดวย
ขอสมมติฐานที่สะทอนความระมัดระวังมากเกินความจําเปน และใชอัตราคิดลดที่กําหนดโดยหนวยงานกํากับ
ดูแลโดยไมคํานึงถึงสภาวะตลาด และไมมีการพิจารณาถึงผลกระทบจากสิทธิเลือกแฝงและการประกัน
ผลประโยชน  ผูรับประกันภัยอาจทําใหงบการเงินเก่ียวของตอการตัดสินใจมากขึ้นโดยไมทําใหความนาเชื่อถือ
ลดลง โดยเปลี่ยนไปใชหลักการบัญชีที่มุงเนนการใหขอมูลในภาพรวมเพื่อการตัดสินใจลงทุนซ่ึงใชกันอยาง
กวางขวางและเกี่ยวของกับ 
28.1 การประมาณการและการใชสมมติฐานที่เปนปจจุบัน 
28.2 การปรับปรุงรายการอยางสมเหตุสมผล (แตไมไดระมัดระวังมากเกินความจําเปน) เพื่อใหสะทอนถึง 

ความเสี่ยงและความไมแนนอนของรายการเหลานั้น 
28.3 การวัดมูลคาซ่ึงสะทอนทั้งมูลคาที่แทจริงและมูลคาตามเวลาของสิทธิเลือกแฝงและการประกัน

ผลประโยชน และ 
28.4 อัตราคิดลดในตลาดปจจุบัน แมวาอัตราคิดลดนั้นจะสะทอนถึงผลตอบแทนโดยประมาณจาก 

สินทรัพยของผูรับประกันภัย 
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29. วิธีการวัดมูลคาบางวิธีจะใชอัตราคิดลดเพื่อคํานวณหามูลคาปจจุบันของกําไรขั้นตนในอนาคต กําไรขั้นตนนั้น
จะถูกแบงปนไปยังงวดเวลาตางๆโดยการใชสูตรคํานวณ การทําเชนนั้นทําใหอัตราคิดลดมีผลกระทบโดยออม
ตอการวัดมูลคาของหนี้สิน กลาวคือการใชอัตราคิดลดที่ไมเหมาะสมจะมีผลกระทบเพียงเล็กนอยหรือไมมี
ผลกระทบเลยตอการวัดมูลคาของหนี้สินเมื่อเริ่มแรก อยางไรก็ตามยังมีวิธีการวัดมูลคาวิธีอ่ืนที่อัตราคิดลดจะ
เปนตัวกําหนดมูลคาของหน้ีสินโดยตรง ในกรณีหลังนั้นการใชอัตราคิดลดซึ่งคิดจากผลตอบแทนของสินทรัพย
จะเกิดผลกระทบอยางมีนัยสําคัญมากกวา จึงไมนาเปนไปไดอยางยิ่งที่ผูรับประกันภัยจะสามารถหักลาง
ขอสังเกตในยอหนาที่ 27 ลงได 

การบัญชีเงา  
30. ในแบบจําลองทางบัญชีบางแบบ กําไรหรือขาดทุนที่เกิดจริงจากสินทรัพยของผูรับประกันภัยจะมีผลกระทบ

โดยตรงตอการวัดมูลคาบางสวนหรือทั้งหมดของ (1) หนี้สินจากสัญญาประกันภัย (2) ตนทุนในการไดมารอ
การตัดบัญชีที่เก่ียวของ และ (3) สินทรัพยไมมีตัวตนที่เก่ียวของ เชน รายการที่อธิบายไวในยอหนาที่ 31 และ 
32   ผูรับประกันภัยไดรับอนุญาตแตไมไดถูกกําหนดใหเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเพื่อใหกําไรหรือ
ขาดทุนที่รับรูแลวแตยังไมเกิดขึ้นจริงจากสินทรัพย มีผลกระทบตอการวัดมูลคารายการดังกลาวไปในทาง
เดียวกันกับผลกระทบจากกําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง  จึงเกิดวิธีการปฏิบัติที่การปรับปรุงที่เก่ียวของกับ
รายการหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย (หรือตนทุนในการไดมารอการตัดบัญชี หรือสินทรัพยไมมีตัวตน) ถูก
รับรูในสวนของเจาของเมื่อกําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงถูกรับรูโดยตรงในสวนของเจาของ วิธีปฏิบัตินี้
บางครั้งเรียกวา “การบัญชีเงา” 

สัญญาประกันภัยที่ไดมาจากการรวมธุรกิจหรือการโอนกลุมสัญญาประกันภัย  
31. เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2550)  เรื่อง การรวมธุรกิจ ณ วันที่

ซ้ือใหผูรับประกันภัยตองวัดมูลคายุติธรรมของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยและสินทรัพยจากการรับประกันภัย
ที่ไดรับโอนมาดวยมูลคายุติธรรม อยางไรก็ตาม ผูรับประกันภัยไดรับอนุญาตแตไมไดถูกกําหนดใหแสดง
ขอมูลเพิ่มเติม ซ่ึงกําหนดใหมีการแยกมูลคายุติธรรมของสัญญาประกันภัยที่ไดมาออกเปนสององคประกอบ
ดังนี้ 
31.1 หนี้สินจากสัญญาประกันภัยซึ่งวัดมูลคาตามนโยบายการบัญชีของผูรับประกันภัย และ 
31.2 สินทรัพยไมมีตัวตน ซ่ึงเปนผลตางระหวาง (1) มูลคายุติธรรมของสิทธิตามสัญญาประกันภัยและภาระ

ผูกพันจากการรับประกันภัยที่รับโอนมา และ (2) มูลคาที่อธิบายในขอ 31.1  การวัดมูลคาภายหลัง
การรับรูสินทรัพยไมมีตัวตนนี้ตองสอดคลองกับการวัดมูลคาของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่เก่ียวของ 

32. ผูรับประกันภัยที่ไดมาซึ่งกลุมของสัญญาประกันภัยอาจแสดงขอมูลเพิ่มเติมตามที่อธิบายไวในยอหนาที่ 31ก็
ได 

33. สินทรัพยไมมีตัวตนตามที่อธิบายไวในยอหนาที่ 31 และ 32 ไดรับยกเวนใหไมตองปฏิบัติตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 เรื่อง 
สินทรัพยไมมีตัวตน อยางไรก็ตามมาตรฐานการบัญชีทั้งสองฉบับดังกลาวถือปฏิบัติกับสินทรัพยไมมีตัวตน
อ่ืนๆ ไดแกรายชื่อของลูกคาและความสัมพันธกับลูกคาซ่ึงสะทอนถึงความคาดหวังที่จะไดมาซึ่งสัญญา
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ประกันภัยในอนาคต  ซ่ึงสัญญาเหลานี้ไมไดเปนสวนหนึ่งของสิทธิจากการรับประกันภัยและภาระผูกพันจาก
สัญญาประกันภัยซึ่งมีอยู ณ วันที่เกิดการรวมธุรกิจหรือการโอนกลุมสัญญาประกันภัย 

ลักษณะการรวมรับผลประโยชนตามดุลยพินิจ 
ลักษณะการรวมรับผลประโยชนตามดุลยพินิจในสัญญาประกันภัย 

34. สัญญาประกันภัยบางสัญญาประกอบดวยสวนที่ เปนการรวมรับผลประโยชนตามดุลยพินิจ  และ 
สวนที่ไดรับการประกันผลประโยชน ทั้งน้ีผูออกสัญญาดังกลาว 
34.1 อาจจะแตไมจําเปนตองรับรูสวนที่ไดรับการประกันผลประโยชนแยกตางหากจากสวนของการรวมรับ

ผลประโยชนตามดุลยพินิจ หากผูออกสัญญาไมรับรูรายการดังกลาวแยกจากกัน ใหจัดประเภทสัญญา
ทั้งฉบับเปนหนี้สิน แตหากผูออกสัญญาจัดประเภทรายการดังกลาวแยกจากกัน ใหจัดประเภทสวนที่
ไดรับการประกันผลประโยชนเปนหนี้สิน 

34.2 ในกรณีที่แยกสวนของการรวมรับผลประโยชนออกจากสวนที่ไดรับการประกันผลประโยชน กิจการตอง
จัดประเภทสวนของการรวมรับผลประโยชนตามดุลยพินิจเปนหนี้สินหรือแสดงเปนรายการแยกออกมา
ภายใตสวนของเจาของ   มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ไมไดระบุวิธีการในการประเมินวาควรแสดงลักษณะ
การรวมรับผลประโยชนนั้นเปนหนี้สินหรือสวนของเจาของ ผูออกอาจแยกองคประกอบของสวนของ
การรวมรับผลประโยชนแบงเปนสวนที่เปนหนี้สินและสวนที่เปนสวนของเจาของก็ได และตองใช
นโยบายการบัญชีในการแบงองคประกอบดังกลาวอยางสม่ําเสมอ   อยางไรก็ตามผูออกตองไมจัด
ประเภทลักษณะการรวมรับประโยชนเปนรายการที่ไมใชทั้งหน้ีสินและสวนของเจาของ 

34.3 อาจรับรูเบี้ยประกันภัยที่ไดรับทั้งหมดเปนรายไดโดยไมแยกสวนที่เก่ียวของกับองคประกอบที่เปนสวน
ของเจาของ โดยที่การเปลี่ยนแปลงในสวนที่ไดรับการประกันผลประโยชนและในสวนของลักษณะการ
รวมรับผลประโยชนตามดุลยพินิจซ่ึงถูกจัดประเภทเปนหนี้สินตองรับรูในงบกําไรขาดทุน หากสวนหนึ่ง
หรือทั้งหมดของลักษณะการรวมรับผลประโยชนตามดุลยพินิจถูกจัดประเภทไวในสวนของเจาของ  
กิจการตองปนสวนกําไรหรือขาดทุนใหกับสวนของการรวมรับผลประโยชนดังกลาว (เชนเดียวกับการ
ปนสวนกําไรหรือขาดทุนใหกับสวนของผูถือหุนสวนนอย)   ผูออกตองรับรูสวนของกําไรหรือขาดทุนที่
ปนสวนใหกับองคประกอบที่เปนสวนของเจาของของลักษณะการรวมรับผลประโยชนตามดุลยพินิจเปน
การจัดสรรกําไรหรือขาดทุน ไมใชเปนคาใชจายหรือรายได (ดูมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 
2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน) 

34.4 หากสัญญานั้นมีอนุพันธทางการเงินแฝงที่อยูภายใตขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง 
การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน  (เมื่อมีการประกาศใช) ใหนํามาตรฐานการบัญชีฉบับ
ดังกลาวมาถือปฏิบัติกับอนุพันธทางการเงินแฝงนั้น 

34.5 สําหรับกรณีอ่ืนๆที่ไมไดอธิบายไวในยอหนาที่ 14-20 และ 34.1-34.4 ผูออกตองใชนโยบายการ
บัญชีที่ใชอยูในปจจุบันตอไปสําหรับสัญญาดังกลาว เวนแตผูออกเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เหลานั้นในทางที่เปนไปตามยอหนาที่ 21–30 
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ลักษณะการรวมรับผลประโยชนตามดุลยพินิจในเครื่องมือทางการเงิน 
35.  ขอกําหนดในยอหนาที่ 34 ใหถือปฏิบัติกับเครื่องมือทางการเงินซ่ึงมีลักษณะการรวมรับผลประโยชนตามดุลย

พินิจดวย นอกจากนี้ 
35.1 หากผูออกจัดประเภทลักษณะการรวมรับผลประโยชนตามดุลยพินิจทั้งหมดเปนหนี้สิน ผูออกตองนํา

วิธีการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินในยอหนาที่ 15–19 มาถือปฏิบัติกับสัญญาทั้งฉบับ (หมายถึง 
ทั้งสวนที่ไดรับการประกันผลประโยชนและลักษณะการรวมรับผลประโยชนตามดุลยพินิจ) ผูออกไม
จําเปนตองใชวิธีการวัดมูลคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคา
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) มาถือปฏิบัติกับสวนที่ไดรับการประกันผลประโยชน 

35.2 หากผูออกจัดประเภทสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของลักษณะการรวมรับผลประโยชนตามดุลยพินิจเปน
องคประกอบแยกตางหากในสวนของเจาของ หนี้สินที่รับรูสําหรับสัญญาทั้งฉบับตองไมนอยกวามูลคา
หนี้สินจากสวนที่ไดรับการประกันผลประโยชนหากไดมีการวัดคาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 
เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)  ซ่ึงประกอบดวยมูลคาที่
แทจริงของสิทธิเลือกที่จะเวนคืนสัญญา แตไมจําเปนตองรวมมูลคาตามเวลาหากยอหนาที่ 9 ยกเวนการ
วัดคาสิทธิเลือกนั้นดวยมูลคายุติธรรม ผูออกไมจําเปนตองเปดเผยมูลคาจากการนํามาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกลาวมาถือปฏิบัติกับสวนที่ไดรับการประกันประโยชน และไมจําเปนตองนําเสนอมูลคานั้นเปน
รายการแยกตางหาก นอกจากนี้ในกรณีที่เห็นไดอยางชัดเจนวาหนี้สินสําหรับสัญญาทั้งฉบับสูงกวา      
ผูออกไมจําเปนตองคํานวณหามูลคาของสวนที่ไดรับการประกันผลประโยชนอีก 

35.3 ถึงแมวาสัญญาเหลานี้เปนเครื่องมือทางการเงิน ผูออกอาจยังคงรับรูเบี้ยประกันภัยสําหรับสัญญา
ดังกลาวเปนรายได และรับรูการเพิ่มขึ้นในมูลคาตามบัญชีของหนี้สินที่เปนคาใชจายตอไปได 

35.4 ถึงแมวาสัญญาเหลานี้เปนเครื่องมือทางการเงิน ผูออกที่นํายอหนาที่ 20.2 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) มา
ถือปฏิบัติกับสัญญาที่มีลักษณะการรวมรับผลประโยชนตามดุลยพินิจ ตองเปดเผยรายการดอกเบี้ยจาย
ที่รับรูในงบกําไรขาดทุน แตไมจําเปนตองคํานวณดอกเบี้ยจายดังกลาวโดยใชวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง 

 
การเปดเผยขอมูล 

การอธิบายจํานวนเงินที่รบัรูในงบการเงิน 
36. ผูรับประกันภัยตองเปดเผยขอมูลเพื่อระบุและอธิบายถึงจํานวนเงินในงบการเงินที่เกิดจากสัญญา

ประกันภัย 

37. เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามยอหนาที่ 36 ผูรับประกันภัยตองเปดเผย 
37.1 นโยบายการบัญชีของผูรับประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัย และสินทรัพย หนี้สิน รายได และ

คาใชจาย ที่เก่ียวของ 
37.2 สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ที่รับรูในงบการเงิน (และกระแสเงินสด หากผูรับประกันภัย

นําเสนองบกระแสเงินสดโดยใชวิธีทางตรง) ซ่ึงเกิดจากสัญญาประกันภัย นอกจากนี้ หากผูรับ
ประกันภัยเปนผูเอาประกันภัยตอ ผูรับประกันภัยตองเปดเผย 
37.2.1 กําไรและขาดทนุที่รับรูในงบกําไรขาดทุนจากการซื้อประกันภัยตอ และ 
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37.2.2 คาตัดจําหนายสําหรับงวด และมูลคาตามบัญชีหลังหักคาตัดจําหนายสะสม ณ วันตนงวดและ
วันสิ้นงวด หากผูเอาประกันภัยตอบันทึกกําไรและขาดทุนทีเ่กิดจากการซื้อประกันภัยตอเปน
รายการรอการตัดบัญชีและตัดจําหนายรายการดังกลาว 

37.3 กระบวนการที่ใชในการกําหนดสมมติฐานที่สงผลกระทบมากที่สุดตอการวัดมูลคาจํานวนเงินของ
รายการในยอหนาที่ 37.2   หากสามารถปฏิบัติไดใหผูรับประกันภัยตองเปดเผยขอสมมติฐานที่ถูกใช
คํานวณเหลานั้นดวย 

37.4 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในสมมติฐานที่ใชวัดมูลคาสินทรัพยจากการรับประกันภัยและหน้ีสิน
จากสัญญาประกันภัย โดยแยกแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงแตละรายการซึ่งมีผลกระทบอยาง
เปนสาระสําคัญตองบการเงิน 

37.5 รายการกระทบยอดการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินจากสัญญาประกันภัย  สินทรัพยจากสัญญา 
ประกันภัยตอ และตนทุนในการไดมารอการตัดบัญชีที่เก่ียวของ  (ถามี) 
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ลักษณะและขอบเขตของความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย 
38. ผูรับประกันภัยตองเปดเผยขอมูลซ่ึงชวยใหผูใชงบการเงินประเมินลักษณะและขอบเขตของความเสี่ยงที่

เกิดจากสัญญาประกันภัย 

39. เพื่อใหปฏิบัติเปนไปตามยอหนาที่ 38 ผูรับประกันภัยตองเปดเผย 
39.1 วัตถุประสงค นโยบาย และกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาประกันภัย และวิธีการ

ที่จะใชจัดการกับความเสี่ยงเหลานั้น 
39.2 ยกเลิกยอหนานี้ 
39.3 ขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยงดานการรับประกันภัย (ทั้งกอนและหลังการใชการประกันภัยตอเพื่อลดความ

เสี่ยง) รวมทั้งขอมูลเก่ียวกับ 
39.3.1 ความออนไหวของความเสี่ยงดานการรับประกันภัย (ดูยอหนาที่ 39ก) 
39.3.2 การกระจุกตัวของความเสี่ยงดานการรับประกันภัย รวมถึงวิธีการที่ผูบริหารใชเพื่อประเมินการ

กระจุกตัวของความเสี่ยงดังกลาว และการอธิบายถึงลักษณะรวมที่บงชี้ถึงประเภทของการ
กระจุกตัวแตประเภท (เชน การกระจุกตัวของประเภทของเหตุการณที่รับประกันภัย พื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร หรือหนวยเงินตราตางประเทศ) 

39.3.3 จํานวนคาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับจํานวนที่ประมาณการไว (หมายถึง 
พัฒนาการของคาสินไหมทดแทน) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับพัฒนาการของคาสินไหม
ทดแทนตองเปดเผยยอนหลังตั้งแตรอบบัญชีที่คาสินไหมทดแทนที่มีสาระสําคัญลาสุดเกิดขึ้น
โดยที่คาสินไหมทดแทนดังกลาวยังคงมีความไมแนนอนเกี่ยวกับจํานวนเงินและระยะเวลาของ
การจายคาสินไหมทดแทนนั้น แตไมจําเปนตองยอนหลังไปเกินกวาสิบป  ผูรับประกันภัยไม
จําเปนตองเปดเผยขอมูลพัฒนาการสําหรับคาสินไหมทดแทนซึ่งความไมแนนอนของจํานวน
เงินและจังหวะเวลาการจายคาสินไหมทดแทนสามารถยุติไดภายในหนึ่งป 

 
39.4 ขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานสภาพคลอง และความเสี่ยงดานตลาด ซ่ึงจะตอง

ถือปฏิบัติตามยอหนาที่ 31-42 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผย
ขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) หากสัญญาประกันภัยนั้นอยูภายในขอบเขต
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาว อยางไรก็ตาม 
39.4.1 ผูรับประกันภัยไมจําเปนตองใหขอมูลการวิเคราะหการครบกําหนด (maturity analysis)  

ตามที่กําหนดในยอหนาที่ 39.1 ของมาตรฐานการการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การ
เปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) หากผูรับประกันภัยเปดเผย
ขอมูลเก่ียวกับระยะเวลาโดยประมาณของกระแสเงินสดจายสุทธิซ่ึงเปนผลมาจากการรับรู
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยแทน ทั้งนี้ อาจทําในรูปแบบของการวิเคราะหดวยการประมาณการ
จังหวะเวลาของจํานวนเงินที่รับรูในงบดุล 

39.4.2 หากผูรับประกันภัยเลือกใชวิธีการอ่ืนในการจัดการความออนไหวตอสภาวะตลาด เชน การ
วิเคราะหมูลคาแฝง (An embedded value analysis) ผูรับประกันภัยอาจจะใชการวิเคราะห
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ความออนไหวนั้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในยอหนาที่ 40.1 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน  (เมื่อมีการ
ประกาศใช) และผูรับประกันภัยตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลที่กําหนดโดยยอหนาที่ 41 ของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาวดวย 

 
39.5 ขอมู ล เ ก่ียวกับความเสี่ ย งด านตลาดซึ่ ง เ กิดจากอนุพันธทางการ เ งิ นแฝงที่ อยู ในสัญญา 

ประกันภัยหลัก หากผูรับประกันภัยไมได ถูกกําหนดให วัดมูลคาและไมได วัดมูลคาอนุพันธ 
ทางการเงินแฝงดวยมูลคายุติธรรม 

39ก เพื่อใหปฏิบัติเปนไปตามยอหนาที่ 39.3.1 ผูรับประกันภัยตองเปดเผยขอมูลตามขอ 39ก.1 หรือ 39ก.2 ขอ
ใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
39ก.1  การวิเคราะหความออนไหว ที่แสดงวางบกําไรขาดทุนและสวนของเจาของที่จะไดรับผลกระทบอยางไร

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจเปนไปไดในตัวแปรความเสี่ยงที่เก่ียวของ ณ วันที่ในงบดุล  วิธีการและ
สมมติฐานที่ใชในการจัดทําการวิเคราะหความออนไหว  และการเปลี่ยนแปลงใดๆในวิธีการและ
สมมติฐานที่ใชจากงวดบัญชีกอน   อยางไรก็ตาม หากผูรับประกันภัยใชวิธีการอ่ืนเพื่อจัดการความ
ออนไหวตอสภาวะตลาด เชน การวิเคราะหมูลคาแฝง ผูรับประกันภัยอาจปฏิบัติใหเปนไปตาม
ขอกําหนดนี้โดยเปดเผยเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะหความออนไหวที่ใช และเปดเผยขอมูลตามที่กําหนด
โดยยอหนาที่ 41 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลสําหรับ
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) 

39ก.2 ขอมูลเชิงคุณภาพเก่ียวกับความออนไหว และขอมูลเก่ียวกับขอกําหนดและเงื่อนไขเหลานั้นของสัญญา
ประกันภัยที่มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอจํานวนเงิน จังหวะเวลา และความไมแนนอนของ
กระแสเงินสดในอนาคตของผูรับประกันภัย 

 
วันถือปฏิบัติ และการปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลง 
40. ขอกําหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติในชวงเปลี่ยนแปลงในยอหนาที่ 41-45 ใหถือปฏิบัติเมื่อกิจการนํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติเปนครั้งแรก  

41. กิจการตองนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2554 เปนตนไป โดยสนับสนุนใหนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ
กอนวันที่มีผลบังคับใช หากกิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กอนวันวันที่มีผลบังคับ
ใชกิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวดวย 

41ก    (ยอหนานี้ไมใช) 

การเปดเผยขอมูล 
42. กิจการไมจําเปนตองนําขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือ

ปฏิบัติกับขอมูลเปรียบเทียบซึ่งเก่ียวของกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 
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2554 ยกเวนการเปดเผยขอมูลที่กําหนดโดยยอหนาที่ 37.1 และ 37.2 เก่ียวกับนโยบายการบัญชี และ
สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย ที่รับรูในงบการเงิน (และกระแสเงินสด หากใชวิธีทางตรง) 

43. หากในทางปฏิบัติกิจการไมสามารถที่จะนําขอกําหนดเฉพาะเรื่องของยอหนาที่ 10-35 มาถือปฏิบัติกับขอมูล
เปรียบเทียบซึ่งเก่ียวของกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มกอนวันที่ 1 มกราคม 2554  กิจการ
ตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว   ซ่ึงในทางปฏิบัติบางครั้งการนําการทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน (ยอ
หนาที่ 15–19) มาถือปฏิบัติกับขอมูลเปรียบเทียบดังกลาวบางครั้งอาจไมสามารถทําได   แตสําหรับการนํา
ขอกําหนดอื่นๆ ของยอหนาที่ 10-35 มาถือปฏิบัติกับขอมูลเปรียบเทียบดังกลาวไมนาเปนไปไดอยางยิ่งที่
กิจการจะไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ ซ่ึงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการ
บัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด ไดใหคํานิยาม “การไมสามารถทําไดในทาง
ปฏิบัติ” ไวแลว 

44. ในการนํายอหนาที่ 39.3.3 มาถือปฏิบัติ กิจการไมจําเปนตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับพัฒนาการของ 
คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นเกินกวาหาปกอนวันสิ้นปบัญชีแรกที่กิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้มาถือปฏิบัติ   นอกจากนี้ เมื่อกิจการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติเปนครั้ง
แรก หากในทางปฏิบัติกิจการไมสามารถที่จะจัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับพัฒนาการของคาสินไหมทดแทนที่
เกิดขึ้นกอนวันเริ่มตนของงวดบัญชีแรกสุดซึ่งกิจการนําเสนอขอมูลเปรียบเทียบอยางเต็มรูปแบบที่เปนไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กิจการตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาว 

การกําหนดประเภทของสินทรัพยทางการเงินใหม 
45. เมื่อผูรับประกันภัยเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสําหรับหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ผูรับประกันภัยไดรับ

อนุญาตแตไมไดถูกกําหนดใหจัดประเภทรายการบางสวนหรือทั้งหมดของสินทรัพยทางการเงินใหมเปน 
“สินทรัพยที่แสดงดวยมูลคายุติธรรมผานงบกําไรขาดทุน”  มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้อนุญาตใหจัดประเภท
รายการใหมนี้ไดหากผูรับประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเมื่อนํามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาถือ
ปฏิบัติเปนครั้งแรกและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในเวลาตอมาตามที่อนุญาตโดยยอหนาที่ 22   
การจัดประเภทรายการใหมนี้ถือเปนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและใหปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และขอผิดพลาด 
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ภาคผนวก ก 
คํานิยาม 

ภาคผนวกนี้เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

การทดสอบความเพียงพอของ
หนี้สิน (liability adequacy test) 

หมายถึง การประเมินวามูลคาตามบัญชีของหนี้ สินจากสัญญา
ประกันภัยจําเปนที่จะตองเพ่ิมขึ้น (หรือมูลคาตามบัญชี
ของตนทุนการไดมารอการตัดบัญชีที่ เ ก่ียวของหรือ
สินทรัพยไมมีตัวตนที่เก่ียวของจําเปนที่จะตองลดลง) 

ความเสี่ยงทางการเงิน 
(financial risk) 

หมายถึง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปไดในอนาคตใน
อัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว ราคาของเครื่องมือทางการเงิน 
ราคาของสินคาโภคภัณฑ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ ดัชนีของราคาหรืออัตราตางๆ การจัดอันดับ
ความนาเช่ือถือหรือดัชนีความนาเช่ือถือ หรือตัวแปรอื่นๆ 
เชนตัวแปรที่ไมใชตัวแปรทางการเงินโดยที่ตัวแปรนั้นไมได
่  ความเสี่ยงดานการรับประกนัภัย 

(insurance risk) 
หมายถึง ความเสี่ยงอื่นนอกเหนือจากความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งโอน

จากผูถือสัญญาไปยังผูออกสัญญา 

ผลประโยชนทีไ่ดรับการประกัน 
(guaranteed benefits) 

หมายถึง การจายเงินหรือผลประโยชนอ่ืนๆ ใหกับผูเอาประกันภัย
หรือผูลงทุนเฉพาะรายซึ่งมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขโดยที่
สิทธินั้นไมไดข้ึนอยูกับดุลยพินิจตามสัญญาของผูออก
สัญญา 

ผูเอาประกันภยั 
(policyholder) 

หมายถึง คูสัญญาฝายซึ่งมีสิทธิที่จะไดรับคาสินไหมทดแทนภายใต
สัญญาประกันภัยหากเหตุการณที่เอาประกันภัยเกิดขึ้น 

ผูรับประกันภยั 
(insurer) 

หมายถึง คูสัญญาซึ่งมีภาระผูกพันภายใตสัญญาประกันภัยที่จะชดใช
คาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยหากเหตุการณที่
เอาประกันภัยเกิดขึ้น 

ผูรับประกันภยัตอ 
(reinsurer) 

หมายถึง คูสัญญาซึ่งมีภาระผูกพันภายใตสัญญาประกันภัยตอที่จะ
ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผู เอาประกันภัยตอหาก
เหตุการณที่เอาประกันภัยเกิดขึ้น 
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ผูเอาประกันภัยตอ (cedant) ผูเอาประกันภัยภายใตสัญญาประกันภัยตอ 

มูลคายุติธรรม 
(fair value) 

จํานวนเงินซ่ึงสามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือจายชําระหนี้สินระหวาง
คูสัญญาทั้งสองฝายที่มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน และ
สามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความ
เก่ียวของกัน 

แยกองคประกอบ 
(unbundle) 

พิจารณาองคประกอบของสัญญาเสมือนวาแตละองคประกอบนั้น เสมือน
เปนสัญญาแยกตางหาก 

ลักษณะการรวมรับผลประโยชน
ตามดุลยพินิจ  
(discretionary participation 
feature) 

สิทธิตามสัญญาที่จะไดรับผลประโยชนเปนจํานวนเงินเพิ่มเติมจาก
ผลประโยชนที่ไดรับการประกัน ซ่ึง 
1) มักเปนผลประโยชนสวนใหญของสัญญา 
2) จํานวนเงินหรือจังหวะเวลาที่จะไดรับผลประโยชนเพิ่มนั้นจะขึ้นอยูกับ

ดุลยพินิจของผูออกสัญญา  
3) ผลประโยชนที่จะไดรับขึ้นอยูกับ 

3.1) ผลการดําเนินงานของกลุมของสัญญาที่ระบุไว หรือชนิดของ
สัญญาที่ระบุไว 

3.2) ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นแลวและหรือที่ยังไมเกิดขึ้น
จากกลุมของสินทรัพยที่ระบุไวซ่ึงถือโดยผูออก 

3.3) กําไรหรือขาดทุนของบริษัท กองทุน หรือกิจการอื่นที่ออกสัญญา
นี้ 

สวนที่ไดรับการประกัน 
(guaranteed element) 

ภาระผูกพันที่จะตองจายผลประโยชนที่ไดรับการประกัน ซ่ึงอยูในสัญญาที่
มีลักษณะการรวมรับผลประโยชนตามดุลยพินิจ 

สัญญาค้ําประกันทางการเงนิ 
(financial guarantee contract) 
 

สัญญาที่กําหนดใหผูออกจายจํานวนเงินที่ระบุไวเพื่อใชคืนผูถือสําหรับ
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเพราะลูกหน้ีที่ระบุไวไมสามารถที่จะจายชําระเมื่อถึง
กํ า ห นดต า ม ข อ กํ า ห นด เ ดิ ม ห รื อ ข อ กํ า ห นดที่ แ ก ไ ข ใ ห ม ข อ ง 
ตราสารหนี้ 
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สัญญาประกันภัย 
(insurance contract) 
 

สัญญาซึ่งคูสัญญาฝายหนึ่ง (ผูรับประกันภัย) รับความเสี่ยงดานการ 
รับประกันภัยที่มีนัยสําคัญจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง (ผูเอาประกันภัย) โดย
ตกลงจะชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยหากเหตุการณใน
อนาคตอันไมแนนอนที่ระบุไว (เหตุการณที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบ
ในทางลบตอผูเอาประกันภัย (ดูภาคผนวก 2 สําหรับแนวทางการใชนิยาม
นี้) 

สัญญาประกันภัยโดยตรง 
(direct insurance contract) 

สัญญาประกันภัยซึ่งไมใชสัญญาประกันภัยตอ 

สัญญาประกันภัยตอ 
(reinsurance contract) 

สัญญาประกันภัยซึ่งออกโดยผูรับประกันภัยรายหนึ่ง (ผูรับประกันภัยตอ) 
เพื่อจะใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูรับประกันภัยอีกรายหนึ่ง(ผู เอา
ประกันภัยตอ) สําหรับความสูญเสียจากหนึ่งสัญญาหรือมากกวาที่ออกโดย
ผูเอาประกันภัยตอ 

สินทรัพยจากการรับประกันภัย 
(insurance assets) 

สิทธิตามสัญญาสุทธิ (net contractual rights) ของผูรับประกันภัยภายใต
สัญญาประกันภัย 

สินทรัพยจากสัญญาประกันภัยตอ 
(reinsurance assets) 

สิทธิตามสัญญาสุทธิ (net contractual rights) ของผูเอาประกันภัยตอ
ภายใตสัญญาประกันภัยตอ 

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 
(insurance liability) 

ภาระผูกพันตามสัญญาสุทธิ (net contractual obligations) ของผูรับ,
ประกันภัยภายใตสัญญาประกันภัย 

เหตุการณที่เอาประกันภัย 
(insured event) 

เหตุการณในอนาคตอันไมแนนอนซึ่งคุมครองโดยสัญญาประกันภัยและ
กอใหเกิดความเสี่ยงดานการรับประกันภัย 

องคประกอบที่เปนการฝากเงิน 
(deposit component) 

องคประกอบตามสัญญาซึ่ งไม ถือเปนอนุพันธทางการเงินภายใต 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือ
ทางการเงิน  (เมื่อมีการประกาศใช) และหากองคประกอบตามสัญญานั้น
เปนเครื่องมือทางการเงินแยกตางหากจะอยูภายใตขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชีฉบับดังกลาว  
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 ภาคผนวก ข 
นิยามของสัญญาประกันภัย 

 
ภาคผนวกนี้เปนสวนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

1. ภาคผนวกนี้ใหแนวทางสําหรับนิยามของสัญญาประกันภัยในภาคผนวก 1 โดยกลาวถึงประเด็นตอไปนี้ 
1.1 คําวา “เหตุการณในอนาคตอันไมแนนอน“ (ยอหนาที่ 2-4) 
1.2 การจายเปนสิ่งของประเภทเดียวกัน (ยอหนาที่ 5-7) 
1.3 ความเสี่ยงดานการรับประกันภัย และความเสี่ยงอื่นๆ (ยอหนาที่ 8-17) 
1.4 ตัวอยางของสัญญาประกันภัย (ยอหนาที่ 8-21) 
1.5 ความเสี่ยงดานการรับประกันภัยที่สําคัญ (ยอหนาที่ 22-28) และ 
1.6 การเปลี่ยนแปลงในระดับของความเสี่ยงดานการรับประกันภัย (ยอหนาที่ 29 และ 30) 

 
เหตุการณในอนาคตอันไมแนนอน (Uncertain future event) 

2. ความไมแนนอน (หรือความเสี่ยง) คือ ปจจัยสําคัญของสัญญาประกันภัย ดังน้ันตองมีความไมแนนอน
หนึ่งในเรื่องตอไปนี้เปนอยางนอยในขณะเริ่มตนสัญญาประกันภัย 

2.1 เหตุการณที่รับประกันภัยจะเกิดขึ้นหรือไม 
2.2 เหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไร 
2.3 ผูรับประกันภัยจําเปนจะตองจายเทาไร หากเหตุการณนั้นเกิดขึ้น 

3. ในบางสัญญาประกันภัย เหตุการณที่รับประกันภัยคือความสูญเสียที่พบในระหวางระยะเวลาความคุมครอง
ตามสัญญา ถึงแมวาความสูญเสียอาจมาจากเหตุการณที่เกิดขึ้นกอนการเริ่มตนของสัญญาประกันภัย  ใน
บางสัญญาประกันภัย เหตุการณที่รับประกันภัยคือเหตุการณที่เกิดขึ้นในระหวางระยะเวลาของสัญญา 
ถึงแมวาความสูญเสียที่เปนผลนั้นจะถูกคนพบหลังจากระยะเวลาของสัญญาสิ้นสุดลง 

4. บางสัญญาประกันภัยคุมครองเหตุการณที่เกิดขึ้นแลวแตผลกระทบทางการเงินของเหตุการณนั้นยังคงไม
แนนอน  ตัวอยางของสัญญาประเภทนี้คือสัญญาประกันภัยตอที่คุมครองผูรับประกันภัยตรงจากผลกระทบ
ของพัฒนาการของคาสินไหมทดแทนที่ผูเอาประกันภัยไดรายงานการเกิดเหตุการณแลว ในสัญญา
ประกันภัยเชนวานั้น เหตุการณที่รับประกันภัยคือการทราบตนทุนสุดทายของคาสินไหมทดแทนเหลานั้น 

 
การจายเปนส่ิงของประเภทเดียวกัน (Payment in kind) 

5. บางสัญญาประกันภัยกําหนดหรืออนุญาตใหชดใชคาสินไหมทดแทนเปนสิ่งของประเภทเดียวกัน  
ตัวอยางเชน เมื่อผูรับประกันภัยนําสิ่งของประเภทเดียวกันทดแทนสิ่งของที่ถูกขโมยโดยตรง แทนที่จะจาย
เปนเงินใหแกผู เอาประกันภัย อีกตัวอยางหนึ่งคือ การที่ ผูรับประกันภัยใชโรงพยาบาลและทีม
รักษาพยาบาลของผูรับประกันภัยเองเพื่อใหบริการการรักษาพยาบาลที่คุมครองโดยสัญญาประกันภัย 
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6. สัญญาบริการบางสัญญาที่กําหนดอัตราคาบริการคงที่โดยระดับของการใหบริการขึ้นอยูกับเหตุการณอันไม
แนนอนนั้นถือวาเขานิยามของสัญญาประกันภัยในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  แตสําหรับใน
บางประเทศจะไมไดถูกกํากับดูแลเสมือนเปนสัญญาประกันภัย  ตัวอยางหน่ึงคือสัญญาบํารุงรักษาซ่ึงผูให
บริการตกลงจะซอมแซมอุปกรณตามที่ระบุไวหากไมสามารถทํางานไดตามปกติ จํานวนคาบริการคงที่นั้น
คิดจากประมาณการจํานวนครั้งที่อุปกรณไมสามารถทํางานได แตไมสามารถทราบไดอยางแนนอนวา
เครื่องจักรนั้นจะเสียหรือไม  การที่อุปกรณไมสามารถทํางานไดตามปกติมีผลกระทบในทางลบตอผูเปน
เจาของอุปกรณและทําใหเจาของไดรับการชดเชยตามสัญญา (มักชดเชยดวยสิ่งของชนิดเดียวกัน แทนที่จะ
จายเปนเงินสด)  อีกตัวอยางคือสัญญาสําหรับการใหบริการกรณีรถเสีย  ซ่ึงผูใหบริการตกลงที่จะจัดหา
ความชวยเหลือเมื่อรถเสียขางทาง หรือลากจูงรถไปอูที่ใกลเคียงโดยคิดคาบริการคงที่รายป  สัญญาอยาง
หลังนี้ถือวาเขานิยามของสัญญาประกันภัยเชนกันถึงแมวาผูใหบริการไมไดตกลงทําการซอมแซมหรือหา
ชิ้นสวนอะไหลมาเปลี่ยนแทนใหก็ตาม 

7. การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินเรื่องสัญญาประกันภัยมาถือปฏิบัติกับสัญญาตามยอหนาที่ 6 นั้น 
ไดมีการพิจารณาแลววาไมไดเพิ่มภาระในทางปฏิบัติมากไปกวาการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับอื่นมาใชหากกําหนดใหสัญญาเชนวานั้นอยูนอกเหนือขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี้ 

7.1 การไมสามารถทํางานไดตามปกติและการเสียหายของเครื่องจักรหรืออุปกรณที่เกิดขึ้นแลว สวนใหญ
ไมไดกอใหเกิดภาระหนี้สินที่มีนัยสําคัญ 

7.2 หากถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง รายได  ผูใหบริการจะรับรู
รายไดโดยใชวิธีระดับขั้นของความสําเร็จ (และขึ้นอยูกับเงื่อนไขอื่นๆที่กําหนดดวย)  มาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้ยอมรับการใชวิธีการเชนนั้นโดยอนุญาตใหผูใหบริการ (ก) ยังคงใชนโยบายการบัญชีที่ใช
อยูกับสัญญาเหลานี้ตอไป เวนแตนโยบายการบัญชีนั้นเก่ียวของกับการปฏิบัติที่หามไวโดยยอหนาที่ 
14 และ (ข) ปรับปรุงนโยบายการบัญชีหากเปนไปตามที่ยอหนา 22-30 อนุญาตไว 

7.3 ใหผูใหบริการพิจารณาวาตนทุนของการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาบริการสูงกวารายไดที่
รับมาลวงหนาหรือไม โดยใชวิธีการทดสอบความเพียงพอของหนี้สินตามที่อธิบายไวในยอหนาที่ 
15-19 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ หากกิจการไมนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติกับสัญญาเหลานี้ ใหผูใหบริการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้นเพื่อประเมินภาระผูกพัน
ของสัญญาดังกลาว 

7.4 สําหรับสัญญาเหลานี้ ขอกําหนดเรื่องการเปดเผยขอมูลในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
โดยรวมแลวไมไดเพิ่มการเปดเผยขอมูลมากกวาที่กําหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
อ่ืนๆ อยางเปนนัยสําคัญ 

 
ความแตกตางระหวางความเสี่ยงดานการรับประกันภัยและความเสี่ยงอ่ืนๆ 

8. นิยามของสัญญาประกันภัยไดกลาวถึงความเสี่ยงดานการรับประกันภัย ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับนี้ใหนิยามวาเปนความเสี่ยงอื่นที่ไมใชความเสี่ยงทางการเงินที่ถูกโอนจากผูถือสัญญาไปใหผูรับ



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย 
 

 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
 26

ประกันภัย สัญญาที่ทําใหผูรับประกันภัยมีความเสี่ยงทางการเงินโดยปราศจากความเสี่ยงดานการรับ
ประกันภัยอยางเปนสาระสําคัญถือวาไมใชสัญญาประกันภัย 

9. นิยามของความเสี่ยงทางการเงินในภาคผนวก 1 ไดรวมตัวแปรทั้งตัวแปรทางการเงินและที่ไมใชตัวแปร
ทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงตัวแปรที่ไมใชตัวแปรทางการเงินที่ไมไดเก่ียวของกับคูสัญญาเปนการเฉพาะดวย เชน 
ดัชนีของความสูญเสียจากแผนดินไหวในพื้นที่ที่กําหนด หรือดัชนีของอุณหภูมิในบางเมือง ตัวแปรที่ไมใช
ตัวแปรทางการเงินดังกลาวจะไมระบุใหเฉพาะเจาะจงกับคูสัญญา เชนการเกิดหรือไมเกิดของไฟไหมที่ทํา
ความเสียหายหรือทําลายสินทรัพยของคูสัญญา  ยิ่งไปกวานั้น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินถือวาไมใชความเสี่ยงทางการเงิน หากมูลคายุติธรรมนั้น
ไมไดสะทอนเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในราคาตลาดสําหรับสินทรัพยดังกลาวเพียงอยางเดียว (ตัวแปรทาง
การเงิน) แตยังสะทอนถึงสภาพของสินทรัพยที่ไมใชสินทรัพยทางการเงินที่ถือครองโดยคูสัญญา (ตัวแปรที่
ไมใชตัวแปรทางการเงิน)  ตัวอยางเชน ถาการค้ําประกันมูลคาซากของรถยนตทําใหผูคํ้าประกันมีความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในสภาพของตัวรถ  ความเสี่ยงนั้นถือเปนความเสี่ยงจากการรับประกันภัย ไมใช
ความเสี่ยงทางการเงิน 

10. สัญญาบางสัญญาทําใหผูรับประกันภัยมีความเสี่ยงทางการเงินนอกเหนือจากความเสี่ยงดานการ 
รับประกันภัย ตัวอยางเชน สัญญาประกันชี วิตที่ ใหการประกันทั้ ง อัตราผลตอบแทนขั้นต่ํ าตอ 
ผูเอาประกันภัย (กอใหเกิดความเสี่ยงทางการเงิน) และใหผลประโยชนจากการเสียชีวิตที่บางครั้งสูงกวา
มูลคาตามบัญชีของสัญญาของผู เอาประกันภัย (กอใหเกิดความเสี่ยงดานการรับประกันภัยใน 
รูปแบบของความเสี่ยงจากอัตรามรณะ) สัญญาดังกลาวนั้นเปนสัญญาประกันภัย 

11. ภายใตบางสัญญา เหตุการณที่เอาประกันภัยที่ทําใหผูรับประกันภัยตองจายเงินตามสัญญาเชื่อมโยงกับดัชนี
ราคาตางๆ สัญญาดังกลาวถือเปนสัญญาประกันภัยที่การจายจํานวนเงินที่มีนัยสําคัญขึ้นอยูกับการเกิด
เหตุการณที่เอาประกันภัย  ตัวอยางเชน การจายผลประโยชนตามสัญญา life-contingent annuity ซ่ึง
เชื่อมโยงกับดัชนีตนทุนคาครองชีพ  สัญญานี้ทําใหเกิดการโอนความเสี่ยงดานการรับประกันภัยเพราะการ
จายขึ้นอยูกับเหตุการณที่ไมแนนอนนั่นคือการอยูรอดของผูเอาประกันภัย  การจายโดยเชื่อมโยงกับดัชนี
ราคาถือเปนอนุพันธทางการเงินแฝงแตถือวามีการโอนความเสี่ยงดานการรับประกันภัย  ดังนั้นอนุพันธทาง
การเงินแฝงนี้เปนไปตามนิยามของสัญญาประกันภัย จึงไมจําเปนตองถูกแยกและวัดดวยมูลคายุติธรรม  
(ดูยอหนาที่ 7 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้) 

12. นิยามของสัญญาประกันภัยไดกลาวถึงความเสี่ยงที่ผูรับประกันภัยรับมาจากผูเอาประกันภัยกลาวอีกอยาง
หนึ่งก็คือ ความเสี่ยงดานการรับประกันภัยเปนความเสี่ยงที่มีอยูแลวกอนโอนจากผูเอาประกันภัยไปใหผูรับ
ประกันภัย  ดังน้ัน ความเสี่ยงใหมที่เกิดขึ้นโดยสัญญาจึงไมใชความเสี่ยงดานการรับประกันภัย 

13. นิยามของสัญญาประกันภัยกลาวถึงผลกระทบในทางลบตอผูเอาประกันภัย โดยที่คํานิยามนี้ไมไดจํากัดวา
ผูรับประกันภัยตองจายเงินเปนจํานวนเทากับผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณที่กอใหเกิดผลในทางลบ
นั้นเสมอไป   ตัวอยางเชน ในนิยามไมไดตัดเรื่องการใหความคุมครองประเภท “ ใหมแทนเกา (new-for-
old) ”  ซ่ึงเปนการจายทดแทนใหผูเอาประกันภัยพอเพียงที่จะทดแทนสินทรัพยเกาที่เสียหายดวย
สินทรัพยใหม   ในทํานองเดียวกัน นิยามไมไดจํากัดการจายผลประโยชนภายใตสัญญาประกันชีวิตแบบชั่ว
ระยะเวลา (a term life insurance contract) สําหรับความสูญเสียทางการเงินใหแกผูที่พึ่งพาอาศัย
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ผู เสียชี วิต  หรือกําหนดจํานวนเงินไวลวงหนาสําหรับความสูญเสียที่ เ กิดจากการเสียชี วิตหรือ 
อุบัติเหตุ 

14. สัญญาบางสัญญากําหนดใหมีการจายหากเหตุการณอันไมแนนอนที่ระบุไวเกิดขึ้น แตไมไดกําหนดไว
ลวงหนาวาใหการมีผลกระทบในทางลบตอผูถือเอาประกันภัยเปนเงื่อนไขสําหรับการจายคาสินไหมทดแทน 
ดังนั้นสัญญาดังกลาวถือวาไมใชสัญญาประกันภัยถึงแมวาผูถือจะใชสัญญาเพื่อลดความเสี่ยงที่แฝงอยู 
ตัวอยางเชน หากผูถือใชอนุพันธทางการเงินแฝงเพื่อปองกันความเสี่ยงของตัวแปรที่ไมใชตัวแปรทาง
การเงินซ่ึงสัมพันธกับกระแสเงินสดจากสินทรัพยของกิจการ ตราสารอนุพันธดังกลาวไมถือวาเปนสัญญา
ประกันภัยเพราะวาการจายเงินไมไดขึ้นอยูกับวาผูถือสัญญาจะไดรับผลกระทบในทางลบจากการลดลงใน
กระแสเงินสดจากสินทรัพย ในทางตรงขาม นิยามของสัญญาประกันภัยกลาวถึงเหตุการณอันไมแนนอนซึ่ง
กําหนดใหการมีผลกระทบในทางลบตอผูเอาประกันภัยเปนเงื่อนไขสําหรับการจายเงิน  เงื่อนไขลวงหนา
ตามสัญญาน้ีไมไดกําหนดใหผูรับประกันภัยตองตรวจสอบวาเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนสาเหตุที่แทจริงของ
ผลกระทบในทางลบหรือไม แตอนุญาตใหผูรับประกันภัยสามารถปฏิเสธการจายเงินไดหากเห็นวา
เหตุการณนั้นไมไดกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอผูเอาประกันภัย 

15. ความเสี่ยงจากการขาดอายุหรือการคงอยู (lapse or persistency risk) (หมายถึง ความเสี่ยงที่คูสัญญาอีก
ฝายจะยกเลิกสัญญาเร็วกวาหรือชากวาที่ผูรับประกันภัยคาดไวในการกําหนดเบี้ยประกันภัย) ถือวาไมใช
ความเสี่ยงดานการรับประกันภัยเพราะวาการจายเงินใหคูสัญญาอีกฝายไมไดขึ้นอยูกับเหตุการณในอนาคต
อันไมแนนอนที่เปนผลกระทบในทางลบตอคูสัญญาอีกฝาย ในทํานองเดียวกัน ความเสี่ยงดานคาใชจาย 
(หมายถึง ความเสี่ยงที่ตนทุนการดําเนินงานที่เก่ียวกับการใหบริการตามสัญญาเพิ่มขึ้นโดยไมคาดหมาย 
แทนที่จะเปนตนทุนที่เก่ียวกับเหตุการณที่เอาประกันภัย) ไมใชความเสี่ยงดานการรับประกันภัยเพราะวา
การเพิ่มขึ้นโดยไมคาดหมายในคาใชจายไมไดเก่ียวของกับผลกระทบในทางลบที่มีตอคูสัญญาอีกฝาย 

16. ดังนั้น สัญญาที่ทําใหผูรับประกันภัยมีความเสี่ยงจากการขาดอายุ ความเสี่ยงจากการคงอยู หรือ 
ความเสี่ยงดานคาใชจาย ถือวาไมใชสัญญาประกันภัย เวนแตสัญญานั้นจะนําผูรับประกันภัยไปสูความเสี่ยง
ดานการรับประกันภัยดวย อยางไรก็ตาม หากผูออกสัญญาลดความเสี่ยงโดยการใชสัญญาที่สองเพื่อโอน
สวนของความเสี่ยงดังกลาวไปใหคูสัญญาอื่น สัญญาที่สองนั้นถือวาเปนสัญญาที่ทําใหคูสัญญาอื่นมีความ
เสี่ยงดานการรับประกันภัย 

17. ผูรับประกันภัยจะสามารถรับโอนความเสี่ยงดานการรับประกันภัยที่มีนัยสําคัญจากผูเอาประกันภัยได
เฉพาะในกรณีที่ผูรับประกันภัยเปนกิจการแยกจากผูเอาประกันภัยเทานั้น  อยางไรก็ตามในกรณีที่ผูรับ
ประกันภัยจัดตั้งในรูปแบบของกองทุนรวมเพื่อรับโอนความเสี่ยง (mutual)  ซ่ึงการดําเนินงานของกองทุน
จะใชวิธีรับโอนความเสี่ยงจากผูเอาประกันภัยแตละคนและนําความเสี่ยงนั้นมารวมกัน  ถึงแมวาผูเอา
ประกันภัยจะยังคงแบกรับความเสี่ยงที่รวบรวมไวรวมกันตามความสามารถของแตละคนในฐานะเจาของ 
กองทุน แตก็ถือวายังคงมีการรับโอนความเสี่ยงเกิดขึ้น ซ่ึงถือวาเปนปจจัยสําคัญของสัญญาประกันภัย 

 
ตัวอยางของสัญญาประกันภัย 

18. ตอไปนี้เปนตัวอยางของสัญญาที่เปนสัญญาประกันภัย หากมีการโอนความเสี่ยงดานการรับประกันภัย 
ที่มีนัยสําคัญ 
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18.1 การรับประกันภัยประเภทโจรกรรมหรือความเสียหายตอทรัพยสิน 
18.2 การรับประกันภัยความรับผิดตอสินคา ความรับผิดดานวิชาชีพ ความรับผิดทางแพง หรือ 

คาใชจายทางกฎหมาย 
18.3 สัญญาประกันชีวิต และ คาใชจายในการปลงศพ (แมวาการเสียชีวิตเปนเรื่องแนนอน แต 

มีความไมแนนอนวาการเสียชีวิตจะเกิดขึ้นเมื่อไร หรือ สําหรับบางแบบของการประกันชีวิต การ 
เสียชีวิตจะเกิดภายในระยะเวลาที่คุมครองโดยการประกันภัยหรือไม) 

18.4 สัญญาประเภท life-contingent annuities และ pensions (หมายถึง สัญญาที่ชดใชคาสินไหมทดแทน
สําหรับเหตุการณในอนาคตอันไมแนนอน ซ่ึงก็คือการอยูรอดของผูเอาประกันภัย (ผูรับผลประโยชน
รายงวด และผูรับบํานาญ) เพื่อชวยใหผูรับประกันภัยสามารถดํารงมาตรฐานการครองชีพตามที่
กําหนดไว โดยไมเกิดผลกระทบในทางลบตอการดํารงชีวิตของผูเอาประกันภัย) 

18.5 การคุมครองการทุพพลภาพและคารักษาพยาบาล 
18.6 สัญญาประเภท surety bonds, fidelity bonds, performance bonds และ bid bonds (หมายถึง 

สัญญาที่ชดใชคาสินไหมทดแทนหากคูสัญญาอีกฝายหน่ึงลมเหลวที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันใน
สัญญา ตัวอยางเชน ภาระผูกพันตามสัญญากอสราง) 

18.7 การประกันภัยสินเชื่อที่จะจายจํานวนเงินที่ระบุไวใหแกผูถือสําหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้น เพราะ
ลูกหนี้ที่กําหนดไวในสัญญาไมสามารถที่จะจายชําระหนี้เมื่อถึงกําหนดภายใตขอกําหนดเดิมหรือที่
แกไขใหมของตราสารหนี้  สัญญาเหลานี้มีรูปแบบทางกฎหมายหลายแบบ เชน ในรูปแบบของการค้ํา
ประกัน เลตเตอรออฟเครดิต สัญญาประเภท credit derivative default  หรือสัญญาประกันภัย  
อยางไรก็ตาม แมวาสัญญาเหลานี้จะเปนไปตามนิยามของสัญญาประกันภัย แตสัญญาเหลานี้ก็ยัง
เปนไปตามนิยามของสัญญาค้ําประกันทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู
และการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช) ดวย และอยูภายในขอบเขตที่ตอง
ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การแสดงรายการสําหรับ
เครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)  และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและ
การวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)   และไมอยูในขอบเขตของมาตรฐานการ
บัญชีฉบับนี้ (ดูยอหนาที่ 4.4)   ไมวาจะอยางไรก็ตาม หากผูออกสัญญาค้ําประกันทางการเงินได
ยืนยันโดยชัดเจนไวตั้งแตแรกวาสัญญาดังกลาวเปนสัญญาประกันภัยและไดใชการบัญชีที่ถือปฏิบัติ
กับสัญญาประกันภัย ผูออกอาจเลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและ
การวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)   และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 
(ปรับปรุง 2550) เรื่อง การแสดงรายการสําหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)    
หรือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับสัญญาค้ําประกันทางการเงินดังกลาวก็ได 

18.8 สัญญาการรับประกันสินคาที่ออกโดยคูสัญญาใดๆสําหรับสินคาที่ขายโดยผูผลิต ผูคา หรือผูขายปลีก 
อยูภายในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้  แตไมรวมการรับประกันสินคาที่ออก
โดยผูผลิต ผูคา หรือผูขายปลีก โดยตรง  เพราะการรับประกันสินคาเหลานั้นอยูภายในขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง รายได และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น  
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18.9 การรับประกันโฉนด (หมายถึง การจายชดเชยความเสียหายใหหากพบขอบกพรองในโฉนดที่ดินซ่ึง
ขอบกพรองนั้นที่ไมปรากฏ ณ ตอนที่ตกลงเขาทําสัญญาประกันภัย) ในกรณีนี้ เหตุการณที่เอา
ประกันภัยคือการคนพบขอบกพรองในโฉนดที่ดิน ไมใชตัวขอบกพรอง) 

18.10 สัญญาเพื่อใหความชวยเหลือระหวางการเดินทาง (หมายถึง การจายชดเชยความเสียหายเปนเงินสด
หรือจัดหาสิ่งของชนิดเดียวกันมาทดแทนใหแกผูเอาประกันภัยสําหรับความเสียหายที่ไดรับในขณะ
เดินทาง)  ซ่ึงในยอหนาที่ 6 และ 7 ของภาคผนวกนี้ ไดกลาวถึงบางประเภทของสัญญานี้ 

18.11 สัญญาประเภท catastrophe bonds ที่จายสวนที่ลดลงของเงินตน ดอกเบี้ย หรือทั้งสองอยางที่ผูเอา
ประกันภัยมีสิทธิไดรับ หากเหตุการณที่ระบุไวมีผลประทบในทางลบตอผูออกหุนกู (เวนแต
เหตุการณที่ระบุไวไมไดกอใหเกิดความเสี่ยงดานการรับประกันภัยอยางเปนสาระสําคัญ ตัวอยางเชน 
เหตุการณที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ) 

18.12 สัญญา insurance swaps และสัญญาอื่นๆ ที่กําหนดใหจายเงินตามการเปลี่ยนแปลงในภูมิอากาศ  
ภูมิประเทศ หรือตัวแปรทางกายภาพอื่นๆ ที่เก่ียวของโดยเฉพาะเจาะจงกับคูสัญญา 

18.13 สัญญาประกันภัยตอ 

19. ตอไปนี้เปนตัวอยางของรายการที่ไมใชสัญญาประกันภัย 
19.1 สัญญาการลงทุนที่มีรูปแบบทางกฏหมายเปนสัญญาประกันภัย แตไมไดทําใหผูรับประกันภัยมีความ

เสี่ยงดานการรับประกันภัยอยางเปนสาระสําคัญ ตัวอยางเชน สัญญาประกันชีวิตซึ่งผูรับประกันภัย
ไมไดมีความเสี่ยงจากอัตรามรณะที่มีนัยสําคัญ (สัญญาดังกลาวถือเปนเครื่องมือทางการเงินที่ไมใช
สัญญาประกันภัย หรือถือเปนสัญญาบริการ ดูยอหนาที่ 20 และ 21 ของภาคผนวกนี้) 

19.2 สัญญาที่มี รูปแบบทางกฏหมายเปนสัญญาประกันภัย  แตไดส งผ านความเสี่ ยงด านการ 
รับประกันภัยอยางเปนสาระสําคัญกลับไปใหผูเอาประกันภัย  ผานทางกลไกที่มีผลบังคับทาง
กฏหมายและไมสามารถยกเลิกไดทําใหสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนการจายเงินในอนาคตของผูเอา
ประกันภัยซึ่งเปนผลโดยตรงจากความเสียหายที่เอาประกันภัยไว ตัวอยางเชน สัญญาประกันภัยตอ
ทางการเงินบางสัญญา หรือสัญญาประกันภัยกลุมบางสัญญา (สัญญาดังกลาวโดยทั่วไปถือเปน
เครื่องมือทางการเงินที่ไมใชสัญญาประกันภัย หรือถือเปนสัญญาบริการ ดูยอหนาที่ 20 และ 21 ของ
ภาคผนวกนี้) 

19.3 การรับประกันภัยไวเอง (Self-insurance) กลาวอีกอยางหนึ่ง ยังคงเก็บความเสี่ยงที่สามารถไดรับ
คุมครองหากไดมีการทําสัญญาประกันภัยไว (ในกรณีนี้ ถือวาไมเกิดสัญญาประกันภัยเพราะไมมี
ขอตกลงกับคูสัญญาอื่น) 

19.4 สัญญา (เชน สัญญาเกี่ยวกับการพนันขันตอ) ที่กําหนดใหจายเงินหากเหตุการณในอนาคตอันไม
แนนอนเกิดขึ้น แตไมไดระบุเปนเงื่อนไขลวงหนาในสัญญาสําหรับการจายเงินวาเหตุการณนั้นตอง
กระทบตอผูเอาประกันภัยในทางลบ  อยางไรก็ตามสัญญาประเภทดังกลาวไมไดหมายรวมถึงสัญญา
ที่มีการกําหนดการจายเงินไวลวงหนาสําหรับความเสียหายจากเหตุการณที่ระบุไวเชน การเสียชีวิต 
หรืออุบัติเหตุ (ดูยอหนาที่ 13 ของภาคผนวกนี้) 

19.5 ตราสารอนุพันธที่ทําใหคูสัญญาฝายหนึ่งมีความเสี่ยงทางการเงิน แตไมใชความเสี่ยงดานการรับ
ประกันภัย เนื่องจากไดกําหนดใหคูสัญญาตองจายเงินเฉพาะจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย 
ราคาเครื่องมือทางการเงิน ราคาโภคภัณฑ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ดัชนีของราคาหรือ
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อัตราตางๆ การจัดอันดับเครดิตหรือดัชนีเครดิต หรือตัวแปรอื่น เชนตัวแปรที่ไมใชตัวแปรทาง
การเงินโดยที่ตัวแปรนั้นไมไดเก่ียวของเปนการเฉพาะกับคูสัญญา (ดูมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 39 
เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)) 

19.6 การคํ้าประกันที่เก่ียวของกับเครดิต (หรือ เลตเตอรออฟเครดิต สัญญาประเภท credit derivative 
default หรือสัญญาประกันภัยสินเชื่อ ที่กําหนดใหมีการจายเงินแมวาผูถือไมไดเกิดความเสียหายจาก
การที่ลูกหนี้ไมสามารถจายชําระหนี้ไดเมื่อถึงกําหนด (ดูมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 39 เรื่อง การ
รับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช)) 

19.7 สัญญาที่กําหนดใหจายเงินตามภูมิอากาศ ภูมิประเทศ หรือตัวแปรทางกายภาพอื่น ที่ไมเก่ียวของเปน
การเจาะจงกับคูสัญญา (โดยทั่วไปเรียกวาตราสารอนุพันธที่เก่ียวของกับสภาพอากาศ (weather 
derivatives)) 

19.8 สัญญาประเภท catastrophe bonds ที่จายสวนที่ลดลงของเงินตน ดอกเบี้ย หรือทั้งสองอยางที่ผูเอา
ประกันภัยมีสิทธิไดรับ โดยขึ้นอยูกับภูมิอากาศ ภูมิประเทศ หรือตัวแปรทางกายภาพอื่นที่ไม
เก่ียวของเปนการเฉพาะเจาะจงกับคูสัญญา 

20. หากสัญญาที่อธิบายในยอหนาที่ 19 กอใหเกิดสินทรัพยทางการเงิน หรือหนี้สินทางการเงิน สัญญานั้นอยู
ภายในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรูและการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน 
(เมื่อมีการประกาศใช) ในกรณีเชนนี้แสดงใหเห็นวาคูสัญญาใชวิธีปฏิบัติที่บางครั้งเรียกวาการบัญชีเงินฝาก 
(deposit accounting) ซ่ึงเก่ียวของกับเรื่องตอไปนี้ 
20.1 คูสัญญาฝายหนึ่งรับรูคาตอบแทนที่ไดรับเปนหนี้สินทางการเงินแทนที่จะรับรูเปนรายได 
20.2 คูสัญญาอีกฝายหนึ่งรับรูคาตอบแทนที่จายไปเปนสินทรัพยทางการเงินแทนที่จะรับรูเปนคาใชจาย 

21. หากสัญญาที่อธิบายในยอหนาที่ 19 ไมกอใหเกิดสินทรัพยทางการเงิน หรือหนี้สินทางการเงิน ใหถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง รายได ภายใตมาตรฐานฉบับดังกลาว
กําหนดใหรายไดจากรายการที่เก่ียวของกับการใหบริการถูกรับรูโดยวิธีสัดสวนของงานที่ทําเสร็จของ
รายการ หากผลของรายการดังกลาวสามารถประมาณไดอยางนาเชื่อถือ 

 
ความเสี่ยงดานการรับประกันภัยที่มีนัยสําคัญ 

22. สัญญาใดๆจะถือวาเปนสัญญาประกันภัยก็ตอเมื่อเฉพาะกรณีที่สัญญานั้นไดโอนความเสี่ยงดานการรับ
ประกันภัยอยางมีสาระสําคัญ ซ่ึงยอหนาที่ 8-21 ของภาคผนวกนี้ไดกลาวถึงความเสี่ยงดานการรับ
ประกันภัย  และยอหนาตอไปนี้จะอธิบายวิธีการประเมินวาความเสี่ยงดานการรับประกันภัยมีสาระสําคัญ
หรือไม 

23. ความเสี่ยงดานการรับประกันภัยจะมีนัยสําคัญเฉพาะในกรณีที่เหตุการณที่เอาประกันภัยทําใหผูรับ
ประกันภัยตองจายผลประโยชนเพิ่มเติมอยางมีนัยสําคัญภายใตสถานการณตางๆที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ไม
รวมถึงสถานการณที่ขาดสาระเชิงพาณิชย (เชน ไมมีผลกระทบอยางเห็นไดชัดตอมูลคาทางเศรษฐกิจของ
รายการ)  หากมีการจายผลประโยชนเพิ่มอยางมีนัยสําคัญภายใตสถานการณที่มีสาระเชิงพาณิชยจะถือวา
เปนไปตามเงื่อนไขในประโยคแรก แมวาโอกาสที่จะเกิดเหตุการณที่รับประกันภัยเปนไปไดนอยมาก หรือ
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มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายที่อาจเกิดขึ้น (หมายถึง  การถวงน้ําหนักดวยความนาจะเปน) คิดเปน
สัดสวนเพียงเล็กนอยของมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับตามสัญญาที่เหลืออยูทั้งหมด 

24. ผลประโยชนเพิ่มเติมตามที่กลาวถึงในยอหนาที่ 23 หมายถึงจํานวนเงินที่เกินกวาจํานวนเงินที่จะจายหาก
ไมมีเหตุการณที่เอาประกันภัยเกิดขึ้น (ไมรวมเหตุการณที่ขาดสาระเชิงพาณิชย)  จํานวนเงินเพิ่มเติม 
ดังกลาวรวมถึงคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน และตนทุนการประเมินคาสินไหมทดแทน แต 
ไมรวมรายการดังตอไปนี้ 
24.1 การสูญเสียความสามารถที่จะไดรับเงินจากผูเอาประกันภัยสําหรับการบริการในอนาคต ตัวอยางเชน  

ในสัญญาประกันชีวิตประเภท investment-linked การเสียชีวิตของผูเอาประกันภัยทําให 
ผูรับประกันภัยไมสามารถไดรับคาธรรมเนียมสําหรับการใหบริการจัดการลงทุนไดอีกตอไป  ซ่ึงความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจตอผูรับประกันภัยดังกลาวไมไดสะทอนถึงความเสี่ยงดานการรับประกันภัย แต
เปนลักษณะเชนเดียวกับที่ผูจัดการกองทุนรวมไมไดรับโอนความเสี่ยงดานการรับประกันภัยที่
เก่ียวของกับโอกาสการเสียชีวิตของลูกคา  ดังนั้น โอกาสที่จะเกิดการสูญเสียคาบริการจัดการลงทุนใน
อนาคตจึงไมเก่ียวของในการประเมินนัยสําคัญของการโอนความเสี่ยงดานการรับประกันภัยตาม
สัญญา 

24.2 การยกเวนคาธรรมเนียมในการยกเลิกหรือเวนคืนสัญญาเนื่องจากผูเอาประกันภัยไดเสียชีวิต 
เพราะวาการเกิดสัญญาประกันภัยทําใหเกิดคิดคาธรรมเนียมดังกลาว ดังนั้นการยกเวนคาธรรมเนียม
เหลานี้ไมไดถือเปนการชดเชยความเสียหายแกผูเอาประกันภัยสําหรับความเสี่ยงที่มีอยูกอนการเกิด
สัญญา  ดังนั้นคาธรรมเนียมเหลานี้จึงไมเก่ียวของในการประเมินนัยสําคัญของการโอนความเสี่ยง
ดานการรับประกันภัยตามสัญญา 

24.3 การจายเงินที่อยูบนเง่ือนไขของเหตุการณที่ไมไดกอใหเกิดความเสียหายที่มีนัยสําคัญตอผูถือสัญญา 
ตัวอยางเชน หากพิจารณาสัญญาที่กําหนดใหผูรับประกันภัยจายเงินหนึ่งลานบาทหากสินทรัพยของผู
เอาประกันภัยที่ไดรับความเสียหายคิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจเพียงหนึ่งบาท  ในกรณีของสัญญานี้จะ
เห็นไดวาผูถือสัญญาไมไดโอนความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญในการสูญเสีย(คือเงิน 1 บาท) ใหกับผูรับ
ประกันภัย  ในขณะเดียวกันสัญญานี้ไดกอใหเกิดความเสี่ยงที่ไมใชความเสี่ยงดานการรับประกันภัยที่
ทําใหผูออกสัญญาจําเปนจะตองจายเงิน 999,999 บาท หากเหตุการณที่ระบุไวเกิดขึ้น  เนื่องจากผู
ออกไมไดรับโอนความเสี่ยงดานการรับประกันภัยที่มีนัยสําคัญจากผูถือ ดังนั้นสัญญานี้จึงไมใชสัญญา
ประกันภัย 

24.4 คาสินไหมที่อาจไดรับคืนจากการเอาประกันภัยตอ ผูรับประกันภัยรับผิดชอบตอสวนนี้แยกตางหาก 

25. ผูรับประกันภัยตองประเมินนัยสําคัญของความเสี่ยงดานการรับประกันภัยเปนรายสัญญาแทนที่จะใชระดับ
ความมีสาระสําคัญตองบการเงิน  ดังนั้นจึงเปนไปไดที่ความเสี่ยงดานการรับประกันภัยจะมีนัยสําคัญแมวา
ความนาจะเปนที่จะเกิดความเสียหายที่มีนัยสําคัญจากสัญญาทั้งหมดจะต่ํา   การประเมินความเสี่ยงเปน
รายสัญญาจะชวยใหการพิจารณาจัดประเภทสัญญาเปนสัญญาประกันภัยงายขึ้น  อยางไรก็ตาม หากผูรับ
ประกันภัยเห็นวากลุมของสัญญาที่มีลักษณะคลายคลึงกันประกอบดวยสัญญายอยๆที่มีการโอนความเสี่ยง
ดานการรับประกันภัยทั้งหมด  ผูรับประกันภัยไมจําเปนตองพิจารณาแตละสัญญาภายในกลุมเพื่อที่จะระบุ
สัญญาที่ไมใชอนุพันธไมก่ีสัญญาที่ไมไดโอนความเสี่ยงดานการรับประกันภัยที่มีนัยสําคัญ 
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26. ตามขอกําหนดในยอหนาที่ 23-25 ของภาคผนวกนี้  หากสัญญาทําใหเกิดการจายผลประโยชนการ
เสียชีวิตมากกวาจํานวนเงินที่ตองจายหากมีชีวิตอยู สัญญานั้นเปนสัญญาประกันภัย เวนแตผลประโยชน
การเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนั้นไมมีนัยสําคัญ (พิจารณาความมีนัยสําคัญเปนรายสัญญาแทนที่จะใชความมี
นัยสําคัญที่ระดับของกลุมสัญญาทั้งหมด)   ตามที่ไดกลาวไวแลวในยอหนาที่ 24.2 ของภาคผนวกนี้วาการ
ยกเวนคาธรรมเนียมในการยกเลิกและเวนคืนเนื่องจากการเสียชีวิตไมไดถูกนํามาพิจารณาในการประเมิน
นัยสําคัญหากการยกเวนนั้นไมถือเปนการชดเชยความเสียหายใหแกผูเอาประกันภัยสําหรับความเสี่ยงที่มี
อยูกอนการเกิดสัญญา  ในทํานองเดียวกัน สัญญา annuity ที่จายจํานวนเงินใหผูเอาประกันภัยอยาง
สม่ําเสมอในชวงที่ผูเอาประกันภัยยังมีชีวิตอยูถือเปนสัญญาประกันภัย เวนแตวาจํานวนเงินที่ตองจายให
ทั้งหมดตามสัญญานั้นไมมีนัยสําคัญ 

27. ยอหนาที่ 23 ของภาคผนวกนี้กลาวถึงงผลประโยชนเพิ่มเติม  ผลประโยชนเพิ่มเติมเหลานี้อาจมีขอ
กําหนดใหจายผลประโยชนเร็วขึ้นหากเหตุการณที่เอาประกันภัยเกิดเร็วขึ้น และจํานวนเงินที่จายไมไดถูก
ปรับปรุงดวยมูลคาตามเวลา  ตัวอยางเชน  การประกันชีวิตแบบตลอดชีพที่มีผลประโยชนมรณกรรมคงที่ 
(กลาวอีกอยางหน่ึงคือ การประกันภัยที่ใหผลประโยชนการเสียชีวิตคงที่ไมวาผูเอาประกันภัยเสียชีวิตเมื่อไร
ก็ตามโดยไมมีวันสิ้นสุดความคุมครอง   เปนที่แนนอนวาผูเอาประกันภัยจะตองเสียชีวิตแตวันที่ของการ
เสียชีวิตยังไมแนนอน   ซ่ึงผูรับประกันภัยจะไดรับความเสียหายเปนรายสัญญาหากผูเอาประกันภัยเสียชีวิต
เร็วขึ้นแมวาจะไมมีความเสียหายในระดับของกลุมของสัญญาก็ตาม 

28. หากสัญญาประกันภัยถูกแยกออกเปนองคประกอบของการฝากเงินและองคประกอบของการ 
ประกันภัย  ความมีนัยสําคัญของการโอนความเสี่ยงดานการรับประกันภัยจะถูกประเมินโดยพิจารณาจาก 
องคประกอบของการประกันภัย   ความมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานการรับประกันภัยที่ถูกโอนโดย
อนุพันธทางการเงินแฝงจะถูกประเมินโดยพิจารณาจากอนุพันธทางการเงินแฝง 

 
การเปลี่ยนแปลงในระดับของความเสี่ยงดานการรับประกันภัย 

29. สัญญาบางสัญญาไมไดโอนความเสี่ยงดานการรับประกันภัยใดๆไปใหผูรับประกันภัยเมื่อเริ่มตนสัญญา  
แมวาจะโอนความเสี่ยงดานการรับประกันภัยในเวลาตอมา  ตัวอยางเชน หากพิจารณาสัญญาที่จายผล 
ตอบแทนจากการลงทุนตามที่ระบุไว และใหสิทธิเลือกแกผูเอาประกันภัยที่จะนํากําไรจากการลงทุนเมื่อ
ครบกําหนดเพ่ือซ้ือสัญญา life-contingent annuity ในอัตราเบี้ยประกันภัยรายงวดที่คิดใหกับผูเอา
ประกันภัยรายใหมคนอื่นๆในปจจุบัน  จะเห็นวาสัญญานี้ไมไดโอนความเสี่ยงดานการรับประกันภัยไปให
ผูรับประกันภัยจนกวาจะมีการใชสิทธิดังกลาว เพราะผูรับประกันภัยยังคงมีอิสระที่จะคิดเบี้ยประกันภัย
สําหรับสัญญา annuity บนพื้นฐานที่สะทอนถึงความเสี่ยงดานการรับประกันภัยที่ถูกโอนไปใหแกผูรับ
ประกันภัยในเวลานั้น  อยางไรก็ตาม หากสัญญาเบี้ยประกันภัยรายงวด (หรือ กําหนดหลักที่จะใชในการ
คํานวณเบี้ยประกันภัยรายงวด) ถือวาสัญญานั้นมีการโอนความเสี่ยงดานการรับประกันภัยไปใหผูออกเมื่อ
เริ่มตนสัญญา 

30. สัญญาที่มีคุณสมบัติเปนสัญญาประกันภัยยังคงเปน สัญญาประกันภัยจนกวาสิทธิและภาระผูกพัน 
ทั้งหมดถูกทําใหสิ้นสุดหรือสิ้นผลบังคับ 


