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จากความเดิมตอนที่แล้ว ได้กล่าวถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
ประกันภัยอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในระยะเวลาอันใกล้ภายใน 1-2 ปีนี้ คือ มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน โดยความเป็นมาของมาตรฐานฉบับดังกล่าว เกิดภายหลัง
จากเหตุการณ์วิกฤตทางการเงินในหลายๆ ครั้งที่เกิดขึ้นในโลก ล่าสุดวิกฤตซับไพรม์ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2551 
ทีท่ าให้ประเด็นการรับรู้รายการผลขาดทุนจากการให้สินเชื่อหรือเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ถูกระบุว่าจุดอ่อน
ส าคัญอยู่ที่มาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในปัจจุบัน เนื่องจากจะรับรู้ผลขาดทุนหรือการด้อยค่า เมื่อมีข้อบ่งชี้
ของความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว (incurred loss) ซึ่งเป็นการสายเกินไป อีกทั้งยังพิจารณาจากข้อมูลและ
ประสบการณ์ในอดีต ไม่ได้คาดการณ์ถึงสภาวะทางเศรษฐกิจหรือสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
(forward looking)  

ในการนี้ The International Accounting Standards Board หรือ IASB จึงได้ด าเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีส าหรับเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 ได้ออก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (International Financial Reporting Standards : IFRS) ฉบับใหม่   
ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (IFSR 9) ซึ่งจะน ามาใช้แทนมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
(International Accounting Standards : IAS) ฉบับที่ 39 เรื่อง การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (IAS 39) 
ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยมีการปรับปรุงหลักการ และวิธีการทางบัญชีส าหรับเครื่องมือทางการเงิน ให้
สะท้อนถึงรูปแบบการด าเนินธุรกิจและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของกิจการให้มากยิ่งขึ้น 

โดย IFRS 9 นั้น แบ่งเป็น 3 เรื่องหลักๆ คือ 
1) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า (Classification and measurement) 
2) การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน (Impairment) 
3) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge accounting) 

 

 



 
 

 
 

ส าหรับหลักเกณฑ์ในการจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า (Classification and measurement) 
นั้น พิจารณาโดยใช้ 2 หลักเกณฑ์ คือ 

ก. รูปแบบการด าเนินธุรกิจของกิจการ (Business model) ในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน 
ข. ตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน 

โดยจะสามารถจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินได้ออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 

1) สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย (Amortized cost) 
เมื่อกิจการมีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และกระแสเงินสด
ที่เกิดขึ้นตามสัญญาจากสินทรัพย์ทางการเงินในวันที่ก าหนดไว้เป็นการรับช าระเงินต้นและดอกเบี้ยจากจ านวน
เงินต้นคงค้างเท่านั้น 

2) สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) เมื่อกิจการมี
วัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพ่ือขายสินทรั พย์ทาง
การเงิน รวมถึงกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นตามสัญญาจากสินทรัพย์ทางการเงินในวันที่ก าหนดไว้เป็นการรับช าระ
เงินต้นและดอกเบี้ยจากจ านวนเงินต้นคงค้างเท่านั้น  

3) สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVPL) หากสินทรัพย์
ทางการเงินไม่ได้การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

 



 
 

 
 

ส าหรับเรื่องหลักเรื่องที่ 2 คือ การด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงิน (Impairment) IFRS 9 ได้
ก าหนดให้กิจการมีการรับรู้การด้อยค่าให้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งต่างจากมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ที่
ก าหนดให้รับรู้การด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ เกิดขึ้นเท่านั้น โดยค านิยามใหม่ตามมาตรฐานฉบับนี้ ใช้หลัก 
“Expected credit loss” โดยพิจารณาจากความเสี่ยงจากการเก็บเงินไม่ได้เป็นหลัก (Credit Risk) ซึ่งแบ่ง
ออกเปน็ 3 ระดับ  

- ระดับที่ 1 หากความเสี่ยงไม่เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ไม่เป็นสาระส าคัญ 
กิจการจะตั้งประมาณการด้อยค่า โดยพิจารณากระแสเงินสดที่จะได้รับภายใน 12 เดือนเป็นหลัก (12 month 
expected credit losses)  

- ระดับที ่2 คือ หากความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ กิจการจะต้องประมาณการด้อยค่า โดย
ค านวณใหม่ตามอายุของตราสารนั้นๆแทน (Lifetime expected credit losses) 

- ระดับที่ 3 คือ หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะประสบปัญหาทางการเงิน หรือ
ปฏิบัติผิดสัญญา หรือแต่เดิมที่เรียกว่า “มีข้อบ่งชี้จากการด้อยค่า”เกิดขึ้น กิจการจะตั้งด้อยค่าเพ่ิมตามสัดส่วน
ความเสี่ยงที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงแตกต่างจากมาตรฐานเดิม กล่าวคือ แต่เดิมมีการตั้งค่าเผื่อการ
ด้อยค่าเมื่อถึงระดับ 3 เท่านั้น คือ มั่นใจว่าจะเสียหายแน่ๆ แต่ IFRS 9 จะมีความระมัดระวังมากขึ้น จึงให้รับรู้
ประมาณการด้อยค่าก่อน  

 

ส าหรับเรื่องหลักเรื่องสุดท้ายคือ การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge accounting) กล่าวคือ 
ก าหนดให้กิจการต้องบันทึกบัญชีตราสารอนุพันธ์ลงในงบการเงิน เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่า ตราสารอนุพันธ์
ดังกล่าวสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือลดความผันผวนได้หรือไม่ และแสดงผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนใน
งบการเงิน เพ่ือให้กิจการสามารถสะท้อนผลของการบริหารความเสี่ยงในงบการเงินได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 



 
 

 
 

ส่วน IFRS 9 ฉบับประเทศไทยนั้น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ระหว่างการจัดท า
ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (Financial instrument) ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงปี 2558 (IFRS Bound 
Volume 2015) โดยก าหนดจะให้มีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2562 ซึ่งร่างมาตรฐานดังกล่าวได้ผ่านการสัมมนาพิจารณ์ (Focus group) จากภาคธุรกิจ และผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชีแล้ว และมีก าหนดการประกาศลงราชกิจจา
นุเบกษาอย่างเป็นทางการภายในปี 2560 นี้ 

ดังนั้น ส าหรับธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Publicly Accountable 
Entities : PAE)  มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial 
Reporting Standards : TFRS) ทุกฉบับ และเมื่อพิจารณาข้อมูลในงบการเงินของบริษัทประกันภัยแล้ว 
พบว่า รายการสินทรัพย์ที่เป็นรายการใหญ่ที่สุดของงบการเงิน ก็คือ สินทรัพย์ลงทุน หรือ เครื่องมือทาง
การเงิน นั่นเอง โดยสินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2559 มีจ านวน 4.65 แสนล้านบาท และ
สินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันชีวิตในปี 2559 มีจ านวนสูงถึง 2.89 ล้านล้านบาท ดังนั้น บริษัทประกันภัยจึง
ควรเริ่มด าเนินการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจและเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 9 แล้ว ส าหรับรายละเอียดของผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับดังกล่าวต่อธุรกิจประกันภัย จะน าเสนอในบทความตอนต่อไป 
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