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ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่4 (ปรับปรุง 2561)  
สรุปความเป็นมา 
      ปรับปรุงตาม IFRS BV 2018 

วนัถือปฏิบัติ : วนัที่ 1 มกราคม 2562 (เมือ่ TFRS 9 มีผลบังคบัใช้)  

สรุปสาระส าคัญเร่ืองทีเ่ปลีย่นแปลง:  
1. ก าหนดให้ผู้รับประกนัภัยที่เข้าเงื่อนไขสามารถยกเว้นการถือปฏิบัติตาม TFRS 9 เป็นการช่ัวคราวได้ และใช้ 

TFRS 9 เมื่อ TFRS 17 มีผลบังคบัใช้ 
2. ผู้รับประกันภัยที่เข้าเงื่อนไขคือ มีมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินจากสัญญาประกันภัยมากกว่าร้อยละ 90 ของ

หนีสิ้นทั้งหมด หรือมีหนิสิ้นจากสัญญาประกนัภยัมากกว่าร้อยละ 80 แต่ต้องไม่ประกอบกจิกรรมที่ไม่เกีย่วข้อง
กบัการประกนัภยัอย่างเป็นสาระส าคญั  

3. ให้เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรมของสินทรัพย์ทางการเงินกลุ่มที่เป็น SPPI และกลุ่มอืน่ๆ ได้แก่สินทรัพย์ทางการเงินที่
ไม่ใช่ SPPI เพือ่ค้า หรือวดัด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

4. ให้เปิดเผยฐานะเปิดและการกระจุกตวัของความเส่ียงด้านเครดติ  
5. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพื่อให้สะท้อนรายการปรับปรุงที่ได้จัดท าขึน้ตามวิธีส่วนได้

เพิม่เตมิจากการเปิดเผยเฉพาะส่วนแบ่งของกจิการส าหรับจ านวนดงักล่าว 



2022 

TFRS 17 and TFRS 9 
 

2021 2020 2019 2018 2017 

Implementation period Reporting 

TF
RS

 1
7 

TF
RS

 9
 

TFRS 17 start of comparative 
period 

TFRS 17 effective date  
1 Jan 2022 

TFRS 9 Effective date 

TFRS 17 
standard issued 

Predominant insurance 
activities? 

Yes 

Deferral  
approach 

First IFRS 9 annual 
financial statements 

No 

Overlay  
approach 
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การเปลีย่นแปลง กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบ ผลกระทบจากการปรับปรุง
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ผูรั้บประกนัภยัท่ีมีมูลค่าตามบญัชีของ
หน้ีสินภายใตข้อบเขตของ TFRS 4 
โดยใหร้วมองคป์ระกอบท่ีเป็นการฝาก
เงินและอนุพนัธ์แฝงมากกว่าร้อยละ 90 
ของหน้ีสินทั้งหมดหรือมากกว่าร้อยละ 
80 และไม่ได้ประกอบกิจกรรมท่ีไม่
เ ก่ียวข้องกับการประกันภัยอย่างมี
นยัส าคญั สามารถเล่ือนการใช ้TFRS 9 
ไปใชพ้ร้อมกบั TFRS 17 ได ้

ธุรกิจประกนัภยั หรือบริษทั Holding ท่ีเขา้
เง่ือนไขดงักล่าว 

ขอ้ก าหนดดงักล่าวเป็นทางเลือก ซ่ึง
หากเลือกใช้ผู ้รับประกันภัยต้อง
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเสมือนใช ้
TFRS 9 ให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถ
เปรียบเทียบขอ้มูลกบัธุรกิจอ่ืนท่ีไม่
เขา้เง่ือนไขได ้
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เงื่อนไขการเลอืกยกเว้นการถือปฏิบัตติาม TFRS 9 เป็นการช่ัวคราว 

1. กิจการไม่เคยถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9  มาก่อนนอกเหนือจากการใช ้
Fair Value Option (ยอ่หนา้ 20ข.1) 

2. กิจกรรมของกิจการตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัเป็นหลกั ณ รอบปีก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2560 
(กรณี TFRS 9 มีผลบงัคบัใช ้1 มกราคม 2562) (ยอ่หนา้ 20ข.2) 

3. กิจกรรมของผูรั้บประกนัภยัจะเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัเป็นหลกัเฉพาะในกรณีท่ี 
3.1 มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินจากสัญญาภายใตข้อบเขต TFRS 4  โดยใหร้วม Deposit component 

และ Embedded derivatives ในสญัญานั้น มีนยัส าคญั (ยอ่หนา้ 20ง.1) และ 
3.2 ร้อยละของมูลค่ตามบญัชีของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยั คิดเป็น (ยอ่หนา้ 20ง.2) 

3.2.1 มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัมากกว่าร้อยละ 90 ของหน้ีสินตาม
บญัชีทั้งหมด (ยอ่หนา้ 20ง.2.1) หรือ 

3.3 น้อยกว่าร้อยละ 90 แต่มากกว่าร้อยละ 80 และผูรั้บประกนัภยัไม่ไดป้ระกอบกิจกรรมท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัอยา่งมีนยัส าคญั (ยอ่หนา้ 20ง.2.2) 
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เงื่อนไขการเลอืกยกเว้นการถือปฏิบัตติาม TFRS 9 เป็นการช่ัวคราว 

4. หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัประกอบดว้ย (ยอ่หนา้ 20จ) 
4.1 หน้ีสินภายใตข้อบเขตของ TFRS 4 (รวมถึง Deposit component และ Embedded derivatives)  
4.2 หน้ีสินจากสญัญาลงทุนท่ีวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยหน้ีสินดงักล่าวตอ้ง

ไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์  
4.3 หน้ีสินท่ีเกิดจากการท่ีผูรั้บประกนัภยัออกสญัญาหรือมีหนา้ท่ีตอ้งท าใหเ้สร็จส้ินตามภาระใน

สญัญาตาม 4.1 และ 4.2  เช่น หน้ีสินอนุพนัธ์จากการป้องกนัความเส่ียงจากสญัญาประกนัภยั
หรือสินทรัพยล์งทุนท่ีหนุนหลงัสญัญาประกนัภยั หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเกิดจากสญัญา
ประกนัภยั ตราสารหน้ีท่ีนบัเป็นเงินกองทุนตามขอ้ก าหนดของ คปภ. (เช่น หุน้บุริมสิทธ์ท่ีไม่
สามารถไถ่ถอนไดช้นิดสะสมเงินปันผล / Hybrid – tier 1 )  

5. กิจกรรมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยั ใหพ้ิจารณา (ยอ่หนา้ 20ฉ) 
5.1  เฉพาะกิจกรรมท่ีกิจการอาจไดรั้บรายไดแ้ละเกิดค่าใชจ่้าย และ 
5.2 ปัจจยัเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ (หรือทั้งสองปัจจยั) ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลเผยแพร่สาธารณะทัว่ไป 

เช่น การจดักลุ่มประเภทธุรกิจท่ีผูใ้ชง้บการเงินใชจ้ดักลุ่มผูรั้บประกนัภยั 
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เงื่อนไขการเลอืกยกเว้นการถือปฏิบัตติาม IFRS 9 เป็นการช่ัวคราว 

DTL-reserve, FVTPL-ILP 

Insurance  
liabilities and investment contracts with 

discretionary participation features 
Unbundled deposit component 

TFRS 4 

TFRS 9 

Components 
of a policy 

that  is 
regulated as 
insurance 
contracts 

Embedded derivatives in insurance contract 

> 90% Investment contract liabilities at FVTPL -ILP 

TFRS 9 

TFRS 9 

Derivative liabilities – insurance activities 

DTL-others 

Debt instrument-TCA 

TFRS 9 

Accrued Salary and Employee benefit 
liabilities – Insurance employees 

TAS12 

TFRS 9 

TAS19 

Financial liabilities at amortised cost TFRS 9 

TAS12 

> 80% 
  

< 80% 

Insignifi
cant 

Other liabilities Various 

> 80% 

Signifi
cant 
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การประเมินใหม่ภายหลงัวนัที ่1 มกราคม 2560 

1. กิจการท่ีเคยเขา้เง่ือนไขยกเวน้การใช ้ TFRS 9 เป็นการชัว่คราว และกิจการท่ีไม่เขา้เง่ือนไขยกเวน้การ
ใช ้TFRS 9 จะประเมินใหม่ก็ต่อเม่ือในเฉพาะกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในกิจกรรมของกิจการใน
ระหวา่งรอบปี (ยอ่หนา้ 20ช) 
1.1 เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีก าหนดโดยผูบ้ริหารระดบัสูง (ยอ่หนา้ 20ซ.1) 
1.2 มีนยัส าคญัต่อการด าเนินกิจการ (ยอ่หนา้ 20ซ.2) 
1.3 ปรากฎแจง้ชดัต่อบุคคลภายนอก (ยอ่หนา้ 20ซ.3) 

2.    การเปล่ียนแปลงดงักล่าวควรเกิดข้ึนเฉพาะเม่ือกิจการเร่ิมหรือหยดุด าเนินกิจกรรมท่ีมีนยัส าคญั เช่น 
เม่ือไดรั้บ จ าหน่าย หรือยกเลิกกลุ่มธุรกิจ (ยอ่หนา้ 20ซ.) 

3.     ถา้ประเมินใหม่แลว้ไม่เขา้เง่ือนไข ยงัคงสามารถยกเวน้การใช ้TFRS 9 ไดไ้ปจนถึงส้ินรอบปีบญัชีท่ี
เร่ิมหลงัจากการประเมินใหม่ (ยอ่หนา้ 20ญ.) 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 

Predominant insurance activities? Yes 

TFRS 9 Effective date 

No 

TFRS 17 Effective date Apply TFRS 9 
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ยกเว้นการถือปฏิบัตติาม TAS 28 เป็นการช่ัวคราว 
1.  ขอ้ยกเวน้ยอ่หนา้ 35 -36 ของ TAS 28 ในเร่ืองการใชน้โยบายบญัชีเดียวกนัในวธีิส่วนไดเ้สียโดย 

1.1 กิจการใช ้TFRS 9 แต่บริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ไม่ใช ้TFRS 9 (ยอ่หนา้ 20ฒ.1) 
1.2 กิจการไม่ใช ้TFRS 9 แต่บริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ใช ้TFRS 9 (ยอ่หนา้ 20ฒ.2) 

2. ถา้งบการเงินเคยใช ้TFRS 9  ส าหรับส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ ก็ใหใ้ช ้TFRS 9 กบั
ส่วนไดเ้สียนั้นต่อไป แต่ถา้ไม่เคยใชก้ส็ามารถเลือกใชไ้ด ้(ยอ่หนา้ 20ณ) 

3. แต่ละบริษทัร่วมและการร่วมคา้สามารถใชว้ธีิแตกต่างกนัได ้(ยอ่หนา้ 20 ด) 
4. ใชไ้ดก้บัวธีิส่วนไดเ้สียเท่านั้น หากกิจการเลือกวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ดว้ย 

FVTPL จะไม่เขา้เง่ือนไขขอ้ยกเวน้น้ี 

ธนาคาร 

บริษทัประกนัภยั ก 

ไม่ใช ้TFRS 9 

ใช ้TFRS 9 

Equity method  

บริษทัประกนัภยั ข 

ตอนแรกไม่ใช ้ต่อมาเลือกใช ้
TFRS 9 

บริษทัประกนัภยั ก 

ธนาคาร 

ใช ้TFRS 9 

ไม่ใช ้TFRS 9 

Equity method  

บริษทัประกนัภยั ข 

ไม่ใช ้TFRS 9 
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การเปิดเผยข้อมูล 
การเปลีย่นแปลง กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้รับ

ผลกระทบ 
ผลกระทบจากการปรับปรุงมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิ 

ใหผู้รั้บประกนัภยัเปิดเผย 
1. ผลก ารประ เ มิ น ว่ า บ ริ ษัท เ ข้ า

เง่ือนไขการยกเวน้การใช ้TFRS 9  
2. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทาง

การเงินหากไดป้ระเมินตาม TFRS 9 
3. มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและ

การร่วมค้าท่ีได้ปรับปรุงตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย 

4. ฐานะเปิดและการกระจุกตัวของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต 

ธุรกิจประกนัภยั หรือบริษทั Holding 
ท่ีเขา้เง่ือนไขดงักล่าว 

ผูรั้บประกนัภยัตอ้งท าการประเมิน 
1. กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการประกันภัย 

และเปิดเผยขอ้มูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณเก่ียวกบัผลการประเมินดงักล่าว
และผลกระทบต่องบการเงิน 

2. สินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นการช าระเงิน
ตน้และดอกเบ้ียจากเงินตน้คงคา้ง (SPPI) 

3. มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและ
การร่วมคา้ท่ีใช ้TFRS 9 และไม่ใช ้TFRS 
9  

4. สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงด้าน
เครดิตในระดับต ่ าตามข้อก าหนดของ 
TFRS 9 
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เปิดเผยวธีิการทีไ่ด้ข้อสรุปว่าสามารถยกเว้นการใช้ TFRS 9 ได้ (ย่อหน้า 39 ค) 

DTL-reserve, FVTPL-ILP 

Insurance  
liabilities and investment contracts with 

discretionary participation features 
Unbundled deposit component 

Embedded derivatives in insurance contract 

Investment contract liabilities at FVTPL -ILP 

Derivative liabilities 

DTL-others 

Debt instrument-TCA 

Accrued Salary and Employee benefit 
liabilities – Insurance employees 

Financial liabilities at amortised cost 

Other liabilities 

ถา้ <= 90%  
ใหเ้ปิดเผย
รายการและ
จ านวนของ
หน้ีสินท่ี
เก่ียวกบัสญัญา
ประกนัภยั  

หน้ีสินท่ี
เก่ียวกบั
สญัญา
ประกนัภยั 

ถา้ <= 90%  
แต่ > 80% ให้
เปิดเผยวิธีท่ี
ผูรั้บประกนัภยั
พิจารณาวา่
กิจการไม่ได้
ประกอบ
กิจกรรมท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบั
การประกนัภยั
อยา่งมี
นยัส าคญั 

กิจกรรมท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัการ
ประกนัภยั 

ถา้มีการประเมินใหม่ให้
เปิดเผย 
• เหตุผลท่ีประเมิน

ใหม่ 
• วนัท่ีท่ีเกิดการ

เปล่ียนแปลง 
• ค าอธิบายอยา่ง

ละเอียดเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลง และ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ
เก่ียวกบัผลกระทบ
ของการ
เปล่ียนแปลงนั้น 
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เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมและการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงนิ (ย่อหน้า 39 จ) 

39จ.2 

Subject to impairment assessment Impairment assessment not required 

Derivative 

Yes 

No 
Yes Fail 

Hold to collect 
contractual cash 
flows 

Pass 

No 

Amortized cost FVTPL 
FVOCI* 

(no recycling) 

Held-for-trading? 

FVOCI* option elected? 
(at instrument level) 

Debt 
(including loans and hybrid contracts) Equity 

‘Business model’ (‚BM‛) test  
(at an aggregate level) 

‘Contractual cash flow characteristics’ (‚SPPI‛) test  (at 
instrument level) 

Conditional Fair value option (FVO) elected? (at 
instrument level) 

1 

FVOCI* 
(with recycling) 

2 BM with objective that 
results in collecting 
contractual cash flows and 
selling FA 

3 Neither (1) nor 
(2) 

No 

No 

Yes 

SPPI = Solely Payment of Principle and Interest   
FVOCI = Fair Value through other Comprehensive Income  

FVTPL = Fair Value through Profit and Loss 

39จ.2 

39จ.2 

39จ.1 
39จ.1 

บริหารและประเมินผลงานดว้ย
มูลค่ายติุธรรม 

ลด mismatching 

12 



เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมและการเปลีย่นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงนิ (ย่อหน้า 39 ฉ) 

39ฉ  เมือ่เปิดเผยข้อมูลตามย่อหน้า 39จ ผู้รับประกนัภันภัย 
39ฉ.1 อาจน ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย มาเป็น
ค่าประมาณอย่างสมเหตุสมผลของมูลค่ายุติธรรมถ้าผู้รับประกันภัยไม่ถูกก าหนดให้
เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมตามย่อหน้า 29.1 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  (เมื่อมีการประกาศใช้) (เช่น ลูกหนี้
การค้าระยะส้ัน) และ 

39ฉ.2 ต้องพิจารณาระดับของความละเอียดที่จ าเป็นให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจลักษณะของ
สินทรัพย์ทางการเงนิได้ 
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เปิดเผยฐานะเปิดต่อความเส่ียงและการกระจุกตัวของความเส่ียงด้านเครดิต (ย่อหน้า 39 ช) 

39ช.1 เปิดเผยมูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเผือ่การด้อยค่า แยกตาม Credit risk rating 
39ฉ.2 ส าหรับสินทรัพย์ทางการเงนิทีไ่ม่ได้มคีวามเส่ียงด้านเครดติในระดบัต ่า (เช่น investment 

grade) ให้เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม และมูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเผือ่การด้อยค่า (กรณวีดัด้วย
ราคาทุนตัดจ าหน่าย) 
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ร่างแนวปฏิบัตทิางบัญชี เร่ือง เคร่ืองมอืทางการเงนิ และการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกจิ
ประกนัภัย ก าหนดเร่ืองการด้อยค่า โดยมเีนือ้หามาจาก TFRS 9 ดงัน้ันจึงมีการเปิดเผย

ข้อมูลดงักล่าวนีอ้ยู่แล้วแม้ว่าจะยกเว้นการใช้ TFRS 9 เป็นการช่ัวคราว 
 
 



เปิดเผยข้อมูลทีจ่ัดท าตาม TFRS 9 ส าหรับกจิการทีอ่ยู่ภายใต้กลุ่มกจิการที่รายงานข้อมูล 

39ซ  เปิดเผยแหล่งข้อมูลเผยแพร่สาธารณะ ส าหรับงบการเงนิเฉพาะ/ ข้อมูลทางการเงนิทีจ่ัดท าโดยถือ
ปฏิบตัิตาม TFRS 9 

39ฌ เปิดเผยข้อเทจ็ถ้าใช้ข้อยกเว้นการถือปฏิบตัติาม TAS 28 
39ญ  เปิดเผยข้อมูลทีก่ล่าวถึงทั้งหมดข้างต้นส าหรับแต่ละบริษทัร่วมหรือการร่วมค้าที่มสีาระส าคญั 

ตามจ านวนทีไ่ด้รวมอยู่ในงบการเงนิของกจิการที ่take equity (กล่าวคอืต้องท าการ look 
through) และสามารถเปิดเผยเป็นยอดรวมส าหรับบริษทัร่วมหรือการร่วมค้าทีไ่ม่มสีาระส าคัญ 

If applicable, this requires disclosure of financial assets which are not shown separately on the reporting 
entity’s balance sheet (as only the net equity investment in an associate or joint venture is disclosed). 
Therefore, this will require the reporting entity to have access to the underlying records of the associate(s) 
and joint venture(s). As worded, these disclosure requirements apply only for an associate or joint venture 
where the reporting entity applies IFRS 9 but elects to apply the temporary exemption in equity accounting 
for its associate or joint venture. They do not apply for any associate and joint venture when the reporting 
entity applies the temporary exemption but elects to apply IFRS 9 when equity accounting for an associate or 
joint venture.  
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The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular 
individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such 
information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon 
such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Materials 
published may only be reproduced with the consent of FAP. 
 

Thank you 


