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มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 4 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อง สั ญ ญาประกั น ภั ย
ย่ อ หน้ าที่ 45 อนุ ญ าตให้ กิจ การจั ดประเภทบางส่วนหรื อทั้งหมดของสิน ทรั พ ย์ทางการเงิน ใหม่ เพื่ อให้
สินทรัพย์เหล่านั้นวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม หรือ เป็ น “สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่ านก าไรหรื อ ขาดทุ น ” ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 39 เรื่ อง การรั บ รู้ แ ละการวัด มู ลค่ าเครื่ องมื อ
ทางการเงิน (เมื่อมีก ารประกาศใช้ ) สาหรั บ ผู้ รับ ประกันภัยที่เปลี่ ยนแปลงการบั ญ ชีสาหรั บ หนี้ สิน จาก
สัญญาประกันภัยเมื่อนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัยมาถือปฏิบัติ
เป็ นครั้งแรกและเมื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในเวลาต่อมาตามที่อนุญาตโดยย่อหน้ าที่ 22 อย่างไรก็ดี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่อง การบัญชีสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ยังไม่ได้ กล่าวถึง
การกาหนดให้ สินทรัพย์ทางการเงิน ต้ องแสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน สภาวิชาชีพบัญชีฯ
อยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อกาหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังกล่ าวมีเนื้ อหาสอดคล้ องกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ฉบับรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีผล
บังคับใช้ ในต่างประเทศภายหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 (Official pronouncements issued at 1 January
2015, includes Standards with an effective date after 1 January 2015 but not the Standards they
will replace) ทั้งนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
ดังกล่าวเป็ นฉบับที่มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน ตามที่เคยกล่าวไว้ ในมาตรฐาน
การบัญ ชี ระหว่างประเทศ ฉบั บที่ 39 เรื่ อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน สภาวิชาชีพ
บัญชีฯ เห็นว่าการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
นั้นจะสอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจมากกว่าและลดภาระของกิจการในการปรับเปลี่ยนการถือปฏิบัติจาก
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน เป็ น มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ในช่วงเวลาสั้นๆ
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่ างประเทศ ฉบับ ที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน ฉบับ รวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่มีผ ลบั งคับ ใช้ ในต่ างประเทศภายหลั งวัน ที่ 1 มกราคม 2558
(Official pronouncements issued at 1 January 2015, includes Standards with an effective date
after 1 January 2015 but not the Standards they will replace)

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กิจการสามารถกาหนดให้ เครื่องมือทางการเงินเป็ น
เครื่องมือทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนได้ เพื่อให้ เกิดความสอดคล้ อง
และลดปัญหาการไม่สามารถจับคู่ทางบัญชี (accounting mismatch)

ขอบเขต

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ใช้ เฉพาะกับธุรกิจประกันภัย โดยธุรกิจประกันภัยที่ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย จะใช้ แนวปฏิบัติ
ทางการบัญ ชีฉบับนี้ได้ กต็ ่อ เมื่อเป็ นไปตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 45 ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย โดยสามารถถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีฉบับนี้สาหรับเครื่องมือทางการเงินทุกประเภท ยกเว้ นรายการต่อไปนี้
1.1 ส่วนได้ เสียในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้ า ต้ องบันทึกบัญชีตามข้ อกาหนดที่ระบุไว้
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 10 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง งบการเงิน รวม
มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 27 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า อย่างไรก็ตาม
ในบางกรณีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 27 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ หรื อ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ า
กาหนดหรืออนุญาตให้ กจิ การบันทึกบัญชีส่วนได้ เสียในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้ า
ตามข้ อกาหนดของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ กิจการสามารถถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีฉบับนี้กบั ตราสารอนุพันธ์ในส่วนได้ เสียในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือการร่วมค้ า
เว้ นแต่ ตราสารอนุ พั นธ์น้ั น เป็ นไปตามคานิยามของตราสารทุน ของกิจการตามที่กาหนดใน
มาตรฐานการบัญชี ฉบั บที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการสาหรับเครื่องมือทางการเงิน (เมื่อมี
การประกาศใช้ )
1.2 สิทธิและภาระผูกพันภายใต้ สัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สัญญาเช่า
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1.3 สิทธิและภาระผูกพันของนายจ้ างภายใต้ โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน ให้ ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
1.4 สิทธิและภาระผูกพั นที่เกิดขึ้น (1) ภายใต้ สัญญาประกันภัยตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย นอกเหนือจากสิทธิและภาระผูกพัน
ของผู้คา้ ประกันตามสัญญาที่เกิดขึ้นภายใต้ สัญญาประกันภัยที่เป็ นไปตามคานิยามของสัญญา
คา้ ประกันทางการเงิน หรือ (2) สัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบั บที่ 4 (ปรั บปรุง 2558) เรื่อง สัญ ญาประกันภัย เนื่องจากสัญ ญามีลักษณะการร่ วมรั บ
ผลประโยชน์ตามดุ ลยพินิจ อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้สามารถถือปฏิบัติ
กับ ตราสารอนุ พั น ธ์ท่ีแ ฝงอยู่ ในสัญ ญาซึ่ งสัญ ญาดังกล่ าวอยู่ ภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย ถ้ าตราสารอนุ พันธ์
ทางการเงิน แฝงดังกล่าวไม่เป็ นสัญญาภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย
1.5 สัญญาล่วงหน้ าระหว่างผู้ซ้ ือและผู้ขายที่จะซื้อหรือขายหุ้นซึ่งจะทาให้ เกิดการรวมธุรกิจ ณ วันที่
ซื้อธุรกิจในอนาคต ซึ่งเป็ นการรวมธุรกิจตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การรวมธุรกิจ โดยระยะเวลาของสัญญาล่วงหน้ าต้ องไม่เกิน
ระยะเวลาที่สมเหตุสมผลที่จาเป็ นต้ องใช้ ในการขออนุมัติและการทารายการให้ แล้ วเสร็จ
1.6 เครื่ อ งมื อ ทางการเงิน สัญ ญา และภาระผู ก พั น ภายใต้ ก ารจ่ า ยโดยใช้ ห้ ุ น เป็ นเกณฑ์ ต าม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ยกเว้ นสัญญาภายใต้ ขอบเขตย่อหน้ าที่ 3 ถึง 6 ซึ่งอยู่ในขอบเขตของแนวปฏิบัติการบัญชีฉบับนี้
1.7 สิทธิท่จี ะได้ รับชาระเพื่อชดเชยค่าใช้ จ่ายให้ กับกิจการซึ่งกาหนดให้ ต้องชาระหนี้สินซึ่งรับรู้เป็ น
ประมาณการหนี้สนิ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สนิ
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึ้น หรือประมาณการหนี้สินที่กิจการเคยรับรู้ใน
งวดก่อนหน้ าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน
หนี้สนิ ที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ท่อี าจเกิดขึ้น
1.8 สิทธิและภาระผูกพั นภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง
รายได้ จากสัญญาที่ทากับลูกค้ า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) ที่เป็ นเครื่องมือทางการเงิน
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ขาดทุน
2

กิจการอาจกาหนด ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก ให้ สนิ ทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรื อ ขาดทุ น หากการก าหนดดั งกล่ าวช่ วยขจั ดหรื อลดความไม่ สอดคล้ องอย่ างมีนั ยสาคั ญ
ในการวั ด มู ล ค่ า หรื อ การรั บ รู้ ร ายการ (บางครั้ งอาจเรี ย กว่ า การไม่ จั บ คู่ ท างบั ญ ชี (accounting
mismatch)) ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการวัดมู ลค่าสินทรัพย์หรือหนี้สิน หรือการรับรู้กาไรและขาดทุนจาก
รายการดังกล่าวด้ วยวิธีท่แี ตกต่างกัน ทั้งนี้ การกาหนดดังกล่าวเมื่อกาหนดแล้ วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้

3
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อีก (ดูภาคผนวกย่อหน้ าที่ ข3 ถึง ข5)

การวัดมูลค่าเมือ่ เริม่ แรก

4

ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่ มแรก เมื่อกิจการกาหนดให้ วัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่กาหนดให้ รับรู้ด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน กิจการต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้ วยมูลค่า
ยุติธรรม ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การ
วัดมูลค่ายุติธรรม โดยไม่รวมต้ นทุนในการทารายการซึ่งเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการได้ มาหรือการออก
สินทรัพย์ทางการเงินนั้น
อย่างไรก็ตาม หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกแตกต่างจากราคาของ
การทารายการ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามภาคผนวกย่อหน้ าที่ ข7

บญั
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3

การวัดมูลค่าในภายหลัง
5

ณ ทุกวันที่รายงาน กิจการต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินที่กาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุน ด้ วยมูลค่ายุติธรรม ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้การวัดมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวไม่รวมต้ นทุนในการ
ทารายการซึ่งเกี่ยวข้ องโดยตรงกับการได้ มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

ผลกาไรและขาดทุน

ผลกาไรหรือขาดทุน ทั้งหมดจากสินทรัพย์ทางการเงินที่กาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรือขาดทุน ต้ องรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน

าวิช
าชีพ

6

การจัดประเภทรายการใหม่

หากกิจการได้ กาหนดให้ เครื่ องมือทางการเงินเป็ นประเภทที่แสดงมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรือขาดทุน เมื่อรั บรู้รายการเริ่มแรก กิจการต้ องไม่ โอนเครื่ องมือทางการเงินนั้น ออกจาก
ประเภทที่แสดงมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
กิจการต้ องไม่จัดประเภทรายการใหม่สาหรับเครื่องมือทางการเงินจากประเภทอื่น ๆ เป็ นประเภท
ที่แสดงมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนหลังจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรก

สภ

7

การเปิ ดเผยข้อมูลและการแสดงรายการ
8

กิจการต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการกาหนดให้ แสดงมูลค่าด้ วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน รวมทั้งเหตุผลที่อธิบายว่าเครื่องมือดังกล่าวเข้ าเงื่อนไขการจัดประเภทนี้
สาหรับเครื่องมือทางการเงินที่เข้ าเงื่อนไขตามข้ อกาหนดในย่อหน้ าที่ 2 ถึง 3 ข้ างต้ น การเปิ ดเผย
4
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9

ต้ องรวมถึงรายละเอียดของการกาหนดให้ เครื่องมือทางการเงินแสดงมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรือขาดทุนที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงหรือกลยุทธ์การลงทุนที่ได้ จัดทาไว้
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กิจการต้ องแสดงรายการเครื่องมือทางการเงินที่กาหนดให้ แสดงมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรือขาดทุนเป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ

10

11

12

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ เป็ นทางเลือกในการกาหนดให้ เครื่องมือทางการเงินเป็ นเครื่องมือ
ทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน สาหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป
หากกิจการถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญ ชีฉบับนี้ กิจการต้ องถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีสาหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้ )
พร้ อมกัน
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ อนุญาตให้ กิจการสามารถกาหนดให้ สินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ไว้
แต่ เดิม ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับที่ 105 เรื่ อง การบัญ ชีสาหรับตราสารหนี้หรือตราสารทุ น
เป็ นสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนในปี ที่นาแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติเป็ นครั้งแรก หากสินทรัพย์ดังกล่าวเป็ นไปตามข้ อกาหนดในย่อ
หน้ าที่ 2 โดยกิจการต้ องนาแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มาถือปฏิบัติย้อนหลังตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
และข้ อผิดพลาด
สาหรั บธุรกิจประกันภัยที่ได้ เปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญ ชีสาหรั บหนี้สินจากสัญ ญาประกันภัย
ก่ อ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 4 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื่ อ ง สัญ ญาประกัน ภั ย
มีผลบังคับใช้ สามารถใช้ ทางเลือกในการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรือขาดทุนตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ได้

สภ

าวิช
าชีพ
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วันถือปฏิบตั ิและการปฏิบตั ิในช่วงการเปลีย่ นแปลง
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ภาคผนวก ก
คานิยาม
ภาคผนวกนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี

สินทรัพย์ทางการเงิน

หมายถึง สัญญาใดๆ ที่ทาให้ สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่ง และหนี้สิน
ทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน
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เครือ่ งมือทางการเงิน

หมายถึง สินทรัพย์ดังต่อไปนี้
ก) เงินสด
ข) สิทธิตามสัญ ญาที่จะได้ รับ เงิน สดหรือ สิน ทรั พ ย์ทางการเงิน อื่น
จากกิจการอื่น
ค) สิทธิตามสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินของกิจการ
ง) ตราสารทุนของกิจการอื่น

เครือ่ งมือทางการเงิน หมายถึง สิน ทรัพ ย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน ที่กิจการได้ กาหนดให้
แสดงมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนในการรับรู้เมื่อ
ทีก่ าหนดให้แสดง
เริ่มแรกตามย่อหน้ าที่ 2 ของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือ
ขาดทุน

หมายถึง ราคาที่จะได้ รับจากการขายสินทรัพย์ หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินใน
รายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า

าวิช
าชีพ

มูลค่ายุติธรรม

สภ

ตราสารอนุพนั ธ์

หมายถึง เครื่ องมือทางการเงินหรื อสัญ ญาอื่นภายใต้ ขอบเขตของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้ ที่มีลักษณะทั้งสามข้ อดังต่อไปนี้
ก) มูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรที่ระบุไว้ เช่น อัตราดอกเบี้ย ราคาของเครื่องมือทางการเงิน
ราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนี
ราคาหรือดัชนีอัตรา อันดับความน่าเชื่อถือด้ านเครดิตหรือดัชนี
ความน่าเชื่อถือด้ านเครดิต หรือตัวแปรอื่น โดยมีเงื่อนไขว่ากรณี
ของตัวแปรที่ไม่ใช่ตัวแปรทางการเงินจะไม่ถูกกาหนดเฉพาะเจาะจง
กับคู่สญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง (บางครั้งเรียกว่า รายการอ้ างอิง)
ข) ไม่มีการจ่ายเงินลงทุนสุทธิเมื่อเริ่ มแรก หรือจ่ายด้ วยจานวนเพี ยง

6
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เล็กน้ อยเมื่อเทียบกับสัญญาประเภทอื่นซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่าในลักษณะเดียวกันต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยตลาด และ
ค) การรับหรือจ่ายชาระจะกระทาในอนาคต

หมายถึง ต้ นทุนส่วนเพิ่ มที่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการซื้อ การออกตราสาร หรือ
การจ าหน่ ายสิ น ท รั พ ย์ ท างการเงิ น ห รื อ ห นี้ สิ น ทางการเงิ น
(ดู ภ าคผนวกย่ อ หน้ า ที่ ข12) โดยต้ น ทุ น ส่ วนเพิ่ ม นี้ จะไม่ เกิด ขึ้ น
ถ้ ากิจการไม่ซ้ ือ ไม่ออกตราสาร หรือไม่จาหน่ายเครื่องมือทางการเงิน

สภ

าวิช
าชีพ

ต้นทุนในการทา
รายการ

หมายถึง สัญญาที่กาหนดให้ ผ้ ูคา้ ประกันตามสัญญาต้ องจ่ายชดเชยให้ แก่ผ้ ูท่ี
ได้ รับการคา้ ประกันสาหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากลูกหนี้ท่ี
ระบุไว้ ในสัญญาไม่สามารถจ่ายชาระเงินเมื่อครบกาหนดตามเงื่อนไข
เมื่อเริ่มแรกหรือเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงของตราสารหนี้
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สัญญาค้ าประกันทาง
การเงิน
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ภาคผนวก ข
ภาคผนวกนี้ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี

ขอบเขต
สั ญ ญาค้า ประกั น ทางการเงิ น อาจมี รู ป แบบทางกฎหมายที่ แ ตกต่ า งกั น เช่ น การค้า ประกั น
เลตเตอร์ออฟเครดิตบางประเภท สัญญาการรับประกันด้ านเครดิต หรือสัญญาประกันภัย อย่างไรก็ตาม
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีจะไม่ข้ ึนกับรูปแบบทางกฎหมาย ตัวอย่างต่อไปนี้เป็ นวิธีปฏิบัติท่เี หมาะสม
(ดูย่อหน้ าที่ 1.5)
ข1.1 แม้ ว่าสัญญาคา้ ประกันทางการเงินจะเข้ าเงื่อนไขตามคานิยามของสัญญาประกันภัย ตามที่
กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 4 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญ ญา
ประกันภัย แต่หากความเสี่ยงที่ถูกโอนไปมีนัยสาคัญ สัญญาคา้ ประกันทางการเงินดังกล่าว
อยู่ภายใต้ ขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชี ฉบับนี้ แต่หากผู้คา้ ประกันตามสัญญาได้
แสดงออกอย่างชัดเจนมาแต่แรกว่าสัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาประกันภัยและได้ ถือปฏิบัติ
ตามวิธีการบัญชีสาหรับสัญญาประกันภัยแล้ ว ผู้คา้ ประกันตามสัญญาอาจเลือกที่จะระบุว่า
สัญญาคา้ ประกันทางการเงินอยู่ภายใต้ ขอบเขตของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ และ
หากผู้คา้ ประกันตามสัญญาเลือกที่จะถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ ผู้ออก
สัญญาต้ องรับรู้สัญญาคา้ ประกันทางการเงินเมื่อเริ่มแรกด้ วยมูลค่ายุติธรรมตามที่กาหนด
ในย่อหน้ าที่ 4 หากการออกสัญญาคา้ ประกันทางการเงินเป็ นการออกให้ บุคคลหรือกิจการ
ที่ไม่ เกี่ยวข้ อ งกั น ในการท ารายการค้ าตามปกติ มู ล ค่ ายุ ติ ธรรมเมื่ อ เริ่ ม แรกจะเท่า กับ
ค่าธรรมเนียมที่ได้ รับ เว้ นแต่จะมีหลักฐานกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ข1.2 สัญญาคา้ ประกันด้ านเครดิตบางประเภทไม่ได้ กาหนดเงื่อนไขให้ ผ้ ูถือสัญญาคา้ ประกัน
ต้ องมี ค วามเสี่ ย งและเกิ ด ผลสู ญ เสี ย จากการที่ ลู ก หนี้ ไม่ ส ามารถจ่ า ยช าระหนี้ เมื่ อ
ครบก าหนด ต้ อ งเกิ ด ขึ้น ก่ อ นที่จ ะจ่ ายชาระเงิน ได้ แ ก่ ก ารค้าประกัน ที่ก าหนดให้ การ
จ่ ายเงินขึ้นอยู่ กับการเปลี่ยนแปลงในการจัดอันดับความน่ าเชื่อถือด้ านเครดิตหรือดัชนี
ความน่ าเชื่อถือด้ านเครดิตตามที่กาหนด การคา้ ประกันดังกล่าวไม่ถือเป็ นสัญญาคา้ ประกัน
ทางการเงิ น ตามขอบเขตของแนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ฉ บั บ นี้ และไม่ ถื อ เป็ นสั ญ ญา
ประกันภัยตามคานิยามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง
2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย การคา้ ประกันดังกล่าวถือเป็ นตราสารอนุพันธ์และให้ ผ้ ูคา้ ประกัน
ตามสัญญาดังกล่าวสามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
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ข1

ข1.3 หากการออกสัญญาคา้ ประกันทางการเงินเกี่ยวข้ องกับการขายสินค้ า ให้ ผ้ ูคา้ ประกันตาม
สัญญาถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้ จากสัญญา
ที่ทากับลู กค้ า (เมื่อมีการประกาศใช้ ) เมื่อรับรู้รายได้ จากการคา้ ประกันและรายได้ จาก
การขายสินค้ า
8

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับธุรกิจประกันภัยฯ
โดยปกติ ข้ อความยืนยัน หรื อการรั บรองโดยผู้ คา้ ประกันตามสัญ ญาว่ าสัญ ญาที่ออกเป็ นสัญ ญา
ประกันภัยจะมีอยู่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้คา้ ประกันตามสัญญากับลูกค้ าและผู้กากับดูแล
ในสัญ ญา เอกสารทางธุรกิจ และงบการเงิน นอกจากนี้ สัญ ญาประกันภัยมีข้อกาหนดทางบัญ ชี
ที่แตกต่างจากข้ อกาหนดทางบัญชีของธุรกรรมประเภทอื่นๆ เช่น สัญญาต่างๆ ที่ออกโดยธนาคาร
หรือธุรกิจเอกชน ในกรณีดังกล่าว งบการเงินของผู้คา้ ประกันตามสัญญามักมีข้อความที่แสดงว่า
ผู้คา้ ประกันตามสัญญาได้ ปฏิบัติตามข้ อกาหนดทางบัญชีสาหรับสัญญาประกันภัย
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การกาหนดให้แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
ข3
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ข4

กรณีท่ถี ือว่าเข้ าเงื่อนไขในการกาหนดให้ สินทรัพย์ทางการเงินแสดงด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรือขาดทุนได้ หากเป็ นไปตามหลักการในย่อหน้ าที่ 2
คื อ กิจ การมี ห นี้ สิน ภายใต้ สัญ ญาประกัน ภั ย ซึ่ งการวั ด มู ล ค่ า ได้ น าข้ อ มู ล ในปั จ จุ บั น มาร่ ว ม
พิ จ ารณา (ตามที่อ นุ ญ าตในย่ อ หน้ า ที่ 24 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บ ที่ 4
(ปรับปรุง 2558) เรื่อง สัญญาประกันภัย) และมีสินทรัพย์ทางการเงินที่กิจการพิ จารณาว่ามี
ความเกี่ยวข้ องกัน ซึ่งในกรณี ดังกล่าว หากกิจการไม่กาหนดให้ แสดงมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรือขาดทุนจะถูกวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือราคาทุน
ตัดจาหน่าย ก่อให้ เกิดความไม่สอดคล้ องในการวัดมูลค่าและการรับรู้รายการ (บางครั้งอาจอ้ างอิง
ถึงการไม่จับคู่ทางบัญชี (accounting mismatch))
กรณีตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าก่อน ซึ่งมีการกาหนดให้ สนิ ทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก
ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน ช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้ องของการวัดมูลค่า
หรือการรับรู้รายการได้ อย่างมีนัยสาคัญ และให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจได้ มากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้ ว กิจการไม่จาเป็ นต้ องวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดหรือ
รั บ รู้ค วามไม่ สอดคล้ อ งในช่ วงเวลาเดี ยวกัน การเหลื่ อ มเวลาที่ส มเหตุ สมผลอาจเกิด ขึ้น ได้
เนื่ อ งจากรายการที่เกิ ด ขึ้น แต่ ล ะรายการได้ ถู ก ก าหนดให้ รั บ รู้ มู ล ค่ าเมื่ อ เริ่ ม แรกด้ วยมู ล ค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน และในขณะที่มีการรับรู้มูลค่าเมื่อเริ่มแรกนั้นสามารถคาดการณ์
ได้ ว่ารายการอื่นๆ ที่เหลือจะเกิดขึ้น
กิจการไม่ ควรกาหนดให้ บางส่วนของสินทรัพ ย์ทางการเงินที่มีความไม่สอดคล้ องกันให้ แสดง
มู ลค่ าด้ วยมู ลค่ ายุติธรรมผ่ านก าไรหรื อขาดทุ น หากการกาหนดดังกล่ าวไม่ ช่วยขจัดหรื อลด
ความไม่ ส อดคล้ องที่ เ กิ ด ขึ้ นได้ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ และไม่ ท าให้ เกิ ด ข้ อมู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การตัดสินใจได้ มากขึ้น แต่กิจการสามารถกาหนดให้ แสดงมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรือขาดทุนกับบางส่วนของสินทรัพย์ทางการเงินที่คล้ ายคลึงกันจานวนหนึ่งได้ หากการกาหนด
ดังกล่าวช่ วยลดความไม่สอดคล้ องที่เกิดขึ้นได้ อย่างมีนัยสาคัญ ตัวอย่างเช่น กิจการมีสินทรัพย์
ทางการเงินที่คล้ ายคลึงกันจานวนหนึ่งมูลค่ารวม 100 และมีหนี้สินทางการเงินที่คล้ ายคลึงกัน
จานวนหนึ่ งมู ลค่ ารวม 50 โดยที่สิน ทรั พ ย์และหนี้ สิน ดังกล่ าววัดมู ลค่ าบนหลัก การที่ต่างกัน
กิจการอาจต้ องการลดความไม่สอดคล้ องในการวัดมูลค่าอย่างมีนัยสาคัญ ด้ วยการกาหนดให้
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สินทรั พ ย์เพี ยงบางส่วน (ตัวอย่างเช่ น สินทรั พ ย์แต่ละรายการที่เมื่อ รวมกัน มีมูลค่ารวม 45)
ให้ รั บ รู้ เมื่ อ เริ่ ม แรกด้ วยมู ล ค่ า ยุ ติ ธรรมผ่ า นก าไรหรื อ ขาดทุ น อย่ า งไรก็ต าม เนื่ อ งจากการ
กาหนดให้ แสดงมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนต้ องนามาถือปฏิบัติกับเครื่องมือ
ทางการเงินแต่ละรายการทั้งจานวน กิจการตามตัวอย่างต้ องกาหนดสินทรัพย์รายการหนึ่งหรือ
หลายรายการให้ แสดงมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุนทั้งจานวน โดยไม่สามารถ
กาหนดการวัดมูลค่าดังกล่าวเฉพาะกับส่วนประกอบใดส่วนประกอบหนึ่งของสินทรั พย์แต่ละ
รายการนั้น (เช่น การเปลี่ยนแปลงสาหรับมูลค่าเฉพาะที่เกิดจากความเสี่ยงประเภทใดประเภท
หนึ่ง เช่นการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยอ้ างอิง) หรือเฉพาะกับสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่ง (ร้ อยละ)
ของหนี้สนิ แต่ละรายการ

การวัดมูลค่าเมือ่ เริม่ แรก

หลั ก ฐานที่ดี ท่ีสุ ด สาหรั บ มู ลค่ า ยุ ติ ธรรมของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิน ณ วั น ที่รับ รู้เมื่ อ เริ่ ม แรก
โดยทั่วไปคือราคาของการทารายการ (เช่น มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ให้ ไปหรือสิ่งตอบแทน
ที่ได้ รับ ดูมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม)
หากกิจ การก าหนดว่ ามู ลค่ า ยุ ติธรรม ณ วั น ที่รับ รู้ เมื่ อ เริ่ มแรกแตกต่ างจากราคาของการท า
รายการดั งที่ก ล่ าวไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 4 กิจการต้ อ งบั น ทึกเครื่ องมือ ทางการเงิน ดั งกล่ าวตามวิ ธี
ต่อไปนี้
ข6.1
วัดมูลค่าตามที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ าที่ 5 หากมูลค่ายุติธรรมได้ มาจากราคาเสนอซื้อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ อย่างเดียวกัน (เช่น ข้ อมูลระดับ
1) หรือได้ จากเทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ ข้อมูลที่สงั เกตได้ จากตลาด กิจการต้ อง
รับ รู้ผลต่ างระหว่ างมู ลค่ ายุติธรรม ณ วัน ที่รับ รู้เมื่ อเริ่ มแรก และราคาของการทา
รายการเป็ นผลกาไรหรือขาดทุน
ข6.2
ในกรณี อ่ ืน ๆ ให้ วั ด มู ล ค่ า ตามที่ก าหนดไว้ ในย่ อ หน้ าที่ 5 โดยปรั บ ปรุ งส่ วนต่ า ง
ระหว่ า งมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ณ วั น ที่ รั บ รู้ เมื่ อ เริ่ ม แรก และราคาของการท ารายการ
ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กิจการต้ องรับรู้ผลต่างรอการตัดบัญชีเป็ นกาไร
หรือขาดทุนได้ เฉพาะส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจัย (รวมถึงปัจจัยด้ านเวลา)
ซึ่งผู้ร่วมตลาดนามาพิจารณาในการกาหนดราคาสินทรัพย์
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ต้นทุนในการทารายการ
ข7

ต้ น ทุ น ในการทารายการรวมถึ งค่ าธรรมเนี ยมและค่ านายหน้ าที่จ่ ายให้ กับ ตั วแทน (รวมถึ ง
พนั ก งานที่ ท าหน้ า ที่ เป็ นตั ว แทนขาย) ที่ป รึ ก ษา นายหน้ า และตั ว แทนจ าหน่ า ย ภาษี ห รื อ
ค่าธรรมเนียมที่หน่ วยงานกากับดูแลและตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียกเก็บ และค่าภาษีอากรในการ
10

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสาหรับธุรกิจประกันภัยฯ

สภ

าวิช
าชีพ

บญั
ชี ใ
นพ
ระบ
รม
ราช
ูปถ
มั ภ
์

โอน ต้ น ทุ น ในการทารายการไม่ ร วมถึ งส่วนเกิน หรื อส่วนขาดของหุ้ น กู้ ต้ น ทุ น ในการจั ด หา
เงินทุน หรือค่าใช้ จ่ายในการบริหารเป็ นการภายใน หรือต้ นทุนในการถือครอง

11

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2557-2560

สภ

าวิช
าชีพ

บญั
ชี ใ
นพ
ระบ
รม
ราช
ูปถ
มั ภ
์

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
(นางสาวจอมขวัญ
จันทร์ผา)
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
(นายธวัชชัย
เกียรติกวานกุล)
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิภาดา
ตันติประภา
กรรมการและเลขานุการ
ดร.สันสกฤต
วิจิตรเลขการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะอนุกรรมการกลัน่ กรองมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2557-2560

สภ

าวิช
าชีพ

บญั
ชี ใ
นพ
ระบ
รม
ราช
ูปถ
มั ภ
์

นางสาวจงจิตต์
หลีกภัย
ประธานอนุกรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นายเกรียงศักดิ์
ประสงค์สกุ าญจน์)
ที่ปรึกษา
(นายนพโรจน์
ศรีประเสริฐ)
ที่ปรึกษา
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(นางสาวสุภา
กิจศรีนภดล)
ที่ปรึกษา
(นายพัฒนพงศ์
อิทธิผลิน)
ที่ปรึกษา
ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(นางสาวพวงชมนาถ
จริยะจินดา)
ที่ปรึกษา
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(นางสาวหนึ่งฤทัย
เฮ้ งบริบูรณ์พงศ์)
ที่ปรึกษา
(นางสาวญาดา
สุขเกษม)
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิมพ์พนา
ปี ตธวัชชัย
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิศรุต
ศรีบุญนาค
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย
ศุภธาดา
อนุกรรมการ
ดร.นิ่มนวล
วิเศษสรรพ์
อนุกรรมการ
นายเกรียง
วงศ์หนองเตย
อนุกรรมการ
นายณัฐเสกข์
เทพหัสดิน
อนุกรรมการ
นายพิชิต
ลีละพันธ์เมธา
อนุกรรมการ
นายวินิจ
ศิลามงคล
อนุกรรมการ
นายศิระ
อินทรกาธรชัย
อนุกรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นางสาวปรียานุช
จึงประเสริฐ)
อนุกรรมการ
(นางสาวยุพิน
เรืองฤทธิ์)
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นางสาวอารีวัลย์
เอี่ยมดิลกวงศ์)
อนุกรรมการ
(นางสาวภมรวรรณ
เสียงสุวรรณ)
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางโสรดา
เลิศอาภาจิตร์)
อนุกรรมการ
(นางสาวยุพาวดี
วรรณเลิศ)
อนุกรรมการ
(นางสาวสุภาพร
บุญแทน)
อนุกรรมการและเลขานุการ

คณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2557-2560
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)
ศรีสวัสดิ์)
เตชะเกษมบัณฑิตย์

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ

สภ

าวิช
าชีพ

บญั
ชี ใ
นพ
ระบ
รม
ราช
ูปถ
มั ภ
์

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

คณะอนุ กรรมการศึกษาและติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ วาระปี 2557-2560

สภ

าวิช
าชีพ

บญั
ชี ใ
นพ
ระบ
รม
ราช
ูปถ
มั ภ
์

นางสาวยุวนุช
เทพทรงวัจจ
ประธานอนุกรรมการ
ดร.เกียรตินิยม
คุณติสขุ
อนุกรรมการ
ดร.ปัญญา
สัมฤทธิ์ประดิษฐ์
อนุกรรมการ
นางสาวสุชาดา
ตันติโอฬาร
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมสรรพากร
(นางสาวจิตรา
ณีศะนันท์)
อนุกรรมการ
(นางสาวจารวี
ชยสมบัติ)
อนุกรรมการ
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
(นายณรงค์
ภาณุเดชทิพย์)
อนุกรรมการ
(นางสาวศุภมัทนา
โสภณรัตนโภคิน )
อนุกรรมการ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(นางสาวอารีวัลย์
เอี่ยมดิลกวงศ์)
อนุกรรมการ
(นางสาวภมรวรรณ
เสียงสุวรรณ)
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
(นางสาวภาสิน
จันทรโมลี)
อนุกรรมการ
(นางสาวแทนฟ้ า
ชาติบุตร)
อนุกรรมการ
นางสาวสาวิตรี
องค์สริ ิมีมงคล
อนุกรรมการและเลขานุการ

