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วิทยากร โดย... 

นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ

ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
เร่ือง สัญญาประกันภัย

นางสาวสกุณา แย้มสกุล

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามและศึกษา
ผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
เร่ือง สัญญาประกันภัย

นางสาววศินี ตั้งทองหยก 

ผู้ช่วยกรรมการบริหาร 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด

นายนันทวัฒน์ ส ารวญหันต์

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามและศึกษา
ผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
เร่ือง สัญญาประกันภัย

นางสาวจอมขวัญ จันทร์ผา

อนุกรรมการและเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการติดตาม
และศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
เร่ือง สัญญาประกันภัย

นายธานี ทรงธนเจริญกิจ

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการติดตามและศึกษา
ผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
เร่ือง สัญญาประกันภัย



หัวข้อในการสัมมนา

ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย1.

หัวข้อ วิทยากร

1. ภาพรวม คุณอโนทัย ลีกิจวัฒนะ

2. เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 17

3. ลักษณะหลัก

4. ขอบเขตของร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 คุณสกุณา แย้มสกุล

5. หลักการท่ีส าคัญ

6. การรวมกันของสัญญา

7. การแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันภัย 

8. ระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย

9. การรับรู้รายการ และกระแสเงินสดท่ีท าให้ได้มาซึ่งการประกันภัย

10. การวัดมูลค่าในการรับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก คุณจอมขวัญ จันทร์ผา

11. การวัดมูลค่าในภายหลัง

หัวข้อ วิทยากร

12. สัญญาท่ีสร้างภาระ คุณวศิณี ตั้งทองหยก

13. สัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้

14. สัญญาลงทุนท่ีมีลักษณะร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ

15.การเปลี่ยนแปลงและการตัดรายการ

16. การแสดงรายการในงบการเงิน คุณนันทวัฒน์ ส ารวญหันต์

17. การเปิดเผยข้อมูล

18. วิธีการปันส่วนเบ้ียประกันภัย PAA คุณธานี ทรงธนเจริญกิจ

19. การถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

Exposure draft2.

หัวข้อ วิทยากร

Exposure draft Initial Application of IFRS17 and IFRS9 -
Comparative Information Proposed amendment to IFRS17

คุณอโนทัย ลีกิจวัฒนะ
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย

ภาพรวม

บทน า 1 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัยก าหนดหลักการส าหรับการรับรู้รายการ

การวัดมูลค่าการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาประกันภัยที่ออกและก าหนดให้ใช้หลักการเดียวกัน มาถือ

ปฏิบัติส าหรับสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้และสัญญาลงทุนที่มีลักษณะร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจที่ออก 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ากิจการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการน าเสนอสัญญาเหล่านั้นอย่างเที่ยงธรรม ข้อมูลนี้ให้

พื้นฐานส าหรับผู้ใช้งบการเงินเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดจากสัญญาที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานการเงิน และกระแส

เงินสดของกิจการ

บทน า 2 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้อนุญาตให้น าไปใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

บทน า 3 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ใช้แทนที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
บทน า 4 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย ที่ใช้ก่อนหน้านี้เป็นมาตรฐานชั่วคราวที่อนุญาตให้

กิจการใช้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่หลากหลายส าหรับสัญญาประกันภัย ซึ่งสะท้อนถึงข้อก าหนดด้านการบัญชีของประเทศ

และความหลากหลายของข้อก าหนดเหล่านั้น ความแตกต่างของวิธีปฏิบัติทางการบัญชีของแต่ละประเทศและแต่ละ

ผลิตภัณฑ์ท าให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ท าความเข้าใจและเปรียบเทียบผลประกอบการของผู้รับประกันภัยได้ยาก ผู้มี

ส่วนได้เสียส่วนใหญ่รวมถึงผู้รับประกันภัยมีความเห็นตรงกันว่าจ าเป็นต้องมีมาตรฐานการบัญชีประกันภัยที่เป็นสากล 

ถึงแม้ว่าจะมีความเห็นที่หลากหลายว่าควรจะเป็นแบบใด ความเสี่ยงด้านการประกันภัยซึ่งมีระยะเวลายาวและซับซ้อน 

จึงยากที่จะสะท้อนในการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัย นอกจากนี้ สัญญาประกันภัยโดยทั่วไปไม่มีการซื้อขายในตลาด

และอาจรวมองค์ประกอบของการลงทุนที่มีนัยส าคัญซึ่งท าให้เกิดความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในการวัดมูลค่า บางวิธีปฏิบัติ

ทางการบัญชีเดิมส าหรับสัญญาประกันภัยซึ่งอนุญาตภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 ไม่ได้สะท้อน

อย่างเพียงพอถึงฐานะการเงินหรือผลการด าเนินงานการเงินที่แท้จริงของสัญญาประกันภัยเหล่านี้ เพื่อจัดการปัญหา

เหล่านี้ คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (คณะกรรมการ) ได้จัดท าโครงการเพื่อให้งบการเงินของผู้รับ

ประกันภัยเป็นประโยชน์มากขึ้นและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับประกันภัยสอดคล้องกันในแต่ละประเทศ
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย

เหตุผลในการออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

IFRS17 ไดป้รับปรุงให้ดีขึ้นประเด็นที่มีอยู่
ความหลากหลายของการถือปฏิบัติซึ่งขึ้นกับประเภทของสญัญาและบริษัทประกัน

การประมาณการของสัญญาประกันระยะยาวไม่มีการปรับให้เป็นปัจจุบัน

อัตราคิดลดจากการประมาณการยังไม่สะท้อนถึงความเสี่ยงเชิงเศรษฐกิจ

ขาดการคิดลดส าหรับวิธีการวัดมูลค่าของบางสัญญา

ข้อมูลไม่เพียงพอส าหรับมูลค่าทางเศรษฐกิจของสิทธิเลือกที่แฝงอยู่และ
การค้ าประกัน

สร้างความสม่ าเสมอของการปฏิบัติทางบัญชีส าหรับทุกสัญญา
ประกันภัยโดยทุกบริษัท

ปรับปรุงการประมาณการให้สะท้อนข้อมูลตลาด ณ ปัจจุบัน

อัตราคิดลดสะท้อนถึงลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา

การวัดมูลค่าสัญญาประกันภัยสะท้อนถึงมูลค่าตามเวลาหากมี
นัยส าคัญ

การวัดมูลค่าสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด
ภายใต้ขอบเขต

ภาพรวมของการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดย IFRS17
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย

ลักษณะหลัก

บทน า 5 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย สะท้อนมุมมองของคณะกรรมการว่า สัญญา

ประกันภัยรวมลักษณะของทั้งเครื่องมือทางการเงินและสัญญาบริการ นอกจากนี้หลายสัญญาประกันภัยก่อให้เกิดกระแส

เงินสดที่มีความผันผวนอย่างมีนัยส าคัญตลอดช่วงเวลายาวนาน เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับลักษณะเหล่านั้น 

คณะกรรมการได้พัฒนาวิธี ดังนี้

(ก)      รวมการวัดมูลค่าที่เป็นปัจจุบันของกระแสเงินสดอนาคต กับการรับรู้ก าไรตลอดระยะเวลาที่ให้บริการภายใต้สัญญา 

(ข) แสดงผลประกอบการจากการให้บริการประกันภัย (รวมถึงการแสดงรายได้การประกันภัย) แยกจากรายได้หรือ

ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัย และ

(ค) ก าหนดให้กิจการสามารถเลือกใช้นโยบายบัญชีเป็นรายพอร์ตโฟลิโอในการรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินจาก

การประกันภัย ส าหรับรอบระยะเวลารายงานในก าไรหรือขาดทุน หรือรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายบางส่วนนั้นในก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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10/6/2021 88

ถือปฏิบัติกับ (ย่อหน้า 3)

1. สัญญาประกันภัย (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) ที่กิจการเป็นผู้ออก

2. สัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้ และ

3. สัญญาลงทุนที่มีลักษณะร่วมรับผลประโยชนต์ามดุลยพินิจที่กิจการ

เป็นผู้ออก และกิจการนั้นออกสัญญาประกันภัยด้วย

ไม่น าไปถือปฏิบัติกับ (ย่อหน้า 7)

1. การรับประกันโดยผู้ผลิต ผู้แทนจ าหน่าย หรือผู้ค้าปลีก จากการขายสินค้าหรือบริการ

ของกิจการให้กับลูกค้า (TFRS 15)

2. สินทรัพย์และหนี้สนิของนายจ้างจากโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน

(TAS 19, TFRS 2) และภาระผูกพันที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ (TAS 26)

3. สิทธิตามสัญญาหรือภาระผูกพันตามสัญญาซึง่อาจจะเกิดข้ึนจากการใช้ประโยชน์หรือ

สิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในอนาคตของรายการที่ไม่ใช่รายการทางการเงิน (TFRS 15)

4. เจ้าหนี้หรือลูกหน้ีส าหรับสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะจ่ายในการรวมธุรกิจ (TFRS3)

5. สัญญาค้ าประกันทางการเงิน (TFRS9)

6. สัญญาประกันภัยที่กิจการเป็นผู้เอาประกันภัย

7. สัญญาซึ่งจัดการการช าระเงินที่เข้าเงื่อนไข แต่กิจการไม่ได้ค านึงถึงการประเมินความ

เสี่ยงด้านการประกันภัย

สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
ขอบเขตของ TFRS 17
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มุ่งมั่นพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค์สร้างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

สัญญาประกันภัย:  สัญญาซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหน่ึง (ผู้รับประกันภัย) รับความเสี่ยงด้านการประกันภัยท่ีมีนัยส าคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 

(ผู้เอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) 

เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย (ไม่ต่างจาก TFRS4)

สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
ขอบเขตของ TFRS 17
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มุ่งมั่นพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค์สร้างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

หลักการที่ส าคัญของ TFRS 17

หลักการที่ส าคัญในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย คือให้กิจการ 

(ก) ระบุว่าสัญญาประกันภัยเหล่านั้นเป็นสัญญาที่กิจการรับความเสี่ยงด้านการประกันภัยที่มีนัยส าคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย) 
โดยตกลงจะชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบต่อ
ผู้เอาประกันภัย

(ข) แยกอนุพันธ์แฝง องค์ประกอบของการลงทุนแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด และภาระที่ต้องปฏิบัติที่แยกต่างหาก ที่ระบุไว้ จากสัญญาประกันภัย
(ค) แบ่งสัญญาออกเป็นกลุ่มที่จะรับรู้รายการและวัดมูลค่า
(ง) รับรู้และวัดมูลค่ากลุ่มของสัญญาประกันภัยด้วย

(1) มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดอนาคตที่ปรับด้วยความเสี่ยง (กระแสเงินสดจากการปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญา) ซึ่งรวมข้อมูลที่มีอยู่
ทั้งหมดที่สามารถหาได้เก่ียวกับกระแสเงินสดจากการปฏิบัติครบถ้วนเพื่อท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาในทิศทางที่สอดคล้องกับข้อมลูที่
สังเกตได้จากตลาด; บวก (ถ้ามูลค่าเป็นหนีส้ิน) หรือ หัก (ถ้ามูลค่าเป็นสินทรัพย์)

(2) จ านวนเงินที่แสดงกาไรที่ยังไม่รับรู้ในกลุ่มของสัญญา (ก าไรจากการให้บริการตามสัญญา)

สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
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หลักการที่ส าคัญในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย คือให้กิจการ (ต่อ)

(จ) รับรู้ก าไรจากกลุ่มของสัญญาประกันภัยตลอดรอบระยะเวลาที่กิจการให้ความคุ้มครองประกันภัยและเมือ่กิจการปลดเปลื้องซึ่งความเสีย่ง ถ้ากลุ่มของ
สัญญาเป็นหรือกลายเป็นสญัญาที่ท าให้เกิดการขาดทุน กิจการรับรู้ผลขาดทุนนั้นทันที

(ฉ) แสดงรายการแยกจากกันส าหรับรายได้การประกันภัย ค่าใช้จ่ายการบริการประกันภัย และรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัย
(ช) เปิดเผยข้อมูลที่ท าให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมนิผลกระทบว่าสัญญาที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง 

สัญญาประกันภัย ที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานทางการเงิน และกระแสเงนิสดของกิจการ การเปิดเผยดังกล่าวนี้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูล
เชิงคุณภาพและปริมาณเก่ียวกับ

(1) จ านวนเงินที่รับรู้ในงบการเงินจากสัญญาประกันภัย
(2) ดุลยพินิจที่ส าคัญและการเปลี่ยนแปลงในดุลยพินิจเหลา่นั้นที่ใช้ เมื่อน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติ และ
(3) ลักษณะและขอบเขตของความเสี่ยงจากสัญญาภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

(อ้างอิง บทน า 6)

สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย

หลักการที่ส าคัญของ TFRS 17
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย

สัญญาฯอยู่ใน
ขอบเขตของ 
TFRS 17?

1. มีรายการอนุพันธ์
แฝง และองค์ประกอบ

การลงทุน?
2. มีภาระที่ต้อง
ปฏิบัติที่แยก
ต่างหาก?

ระบุระดับของ
การจัดกลุ่ม

สัญญา
ประกันภัย

แยกอนุพันธ์แฝง และ
องค์ประกอบการลงทุนที่
แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด

ออกจากสญัญาฯ

อ้างถึงมาตรฐานฯอื่น แยกภาระที่ต้องปฏิบัติที่
แยกต่างหากออกจาก

สัญญาฯ

รูปแบบการวัด
มูลค่า

ไม่

ใช่

มี

ส่วนของสัญญาฯ
หลักที่เหลือ

ไม่มี ไม่มี

มี

วิธีการแบบท่ัวไป
(General Model)

วิธีปันส่วนเบี้ย
ประกันภัย
(Premium 
allocation 
approach)

วิธีผันแปรตาม
ค่าธรรมเนียม
(Variable fee 
approach)

การแสดง
รายการและ
เปิดเผยข้อมูล

สัญญาประกันภัย และสัญญาประกันภัยต่อที่ออก

สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

ส่วนของสัญญาฯ
หลักท่ีเหลือ

ภาพรวมของ IFRS 17
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มุ่งมั่นพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค์สร้างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

การรวมกันของสัญญาประกันภัย

ประเด็นส าคัญ:
องค์ประกอบที่ต้องวิเคราะในการประเมินมีดังนี้ :
ก) สิทธิและภาระผูกพันเมื่อประเมินโดยรวม แตกต่างจากเมื่อประเมินแยกราย
สัญญาหรือไม่
ข) องค์ประกอบของสัญญามีความสมัพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งส่งผลให้กิจการไม่
สามารถวัดมูลค่าสัญญาหนึ่งได้โดยที่ไมค่ านึงถงึองคป์ระกอบของอกีสัญญาได้
หรือไม่
ค) การขาดอายุหรือครบก าหนดขององค์ประกอบหน่ึงในสัญญาท าให้อีก
องค์ประกอบขาดอายุหรือครบก าหนดหรือไม่

TFRS 17 (ย่อหน้า 9) : 
ชุดสัญญาหรือกลุ่มของชุดสัญญาประกันภัยที่มีคู่สัญญาเดียวกันหรือคู่สัญญาที่
เกี่ยวข้องกันเพื่อให้บรรลุผลกระทบเชิงพาณิชย์โดยรวม ในการรายงานเนื้อหาของ
สัญญาดังกล่าว กิจการอาจจ าเป็นต้องพิจารณาชุดสัญญาหรือกลุ่มของชุดสัญญา
โดยองค์รวม

การแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันภัย

ประเด็นส าคัญ:
▪ อาจมีสถานการณ์ที่รูปแบบทางกฎหมายของสญัญาหน่ึงใด ไม่ได้สะท้อนเนื้อหา

ของสิทธิและภาระผกูพันของสญัญา ตัวอย่างเช่น มีการรวมความคุ้มครองที่
แตกต่างกันอยู่ภายใต้สัญญาเดียวกัน

▪ ในกรณีนี้ มีความจ าเป็นที่จะต้องประเมินแยกความคุ้มครองออกจากกัน

TFRS 17 (ย่อหน้า 10) : 
สัญญาประกันภัยอาจมีหน่ึงหรือหลายองค์ประกอบซึ่งอาจอยู่ภายใต้ขอบเขตของอีก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหนึ่ง หากองค์ประกอบเหล่านั้นเป็นสัญญาแยก
ต่างหาก เช่น สัญญาประกันภัยอาจรวมองค์ประกอบที่เป็นของการลงทุนหรือ
องค์ประกอบส าหรับบริการที่นอกเหนือจากบริการตามสัญญาประกันภัย (หรือทั้ง
สองกรณี)

สัญญาประกันภัยถือเป็นหนว่ยที่เล็กที่สุดในกลุ่มสัญญา แม้ว่าในสัญญานั้นจะ
ประกอบด้วยหลายความคุ้มครอง

สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การรวมกันของสัญญาและการแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันภัย
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มุ่งมั่นพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค์สร้างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
ระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย (ย่อหน้า 14, 16, 22)

กิจการต้องก าหนดพอร์ตโฟลิโอของสัญญาประกันภัย พอร์ตโฟลิโอประกอบด้วยหลายสัญญาที่มีความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน และบริหารจัดการร่วมกัน สัญญาที่อยู่ใน

กลุ่มผลิตภัณฑ์จะคาดว่ามีความเสี่ยงทีค่ล้ายคลงึกันและดังนั้นจะคาดว่าอยู่ในพอร์ตโฟลิโอเดียวกัน หากสัญญาดังกล่าวบริหารจัดการร่วมกัน สัญญาทีอ่ยู่ในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน (ตัวอย่างเช่น สัญญาประกันภัยที่ได้รับเงนิรายปีคงทีแ่บบจ่ายช าระเบี้ยประกันภยัครั้งเดียว (single premium fixed annuities)

เปรียบเทียบกับสัญญาการประกันชีวิตช่วงระยะเวลาตามปกติ) จะไม่คาดว่ามีความเสี่ยงที่คลา้ยคลงึกัน และดังน้ันจะคาดว่าอยู่ในพอร์ตโฟลิโอที่ต่างกัน

• แบ่งพอร์ตโฟลิโอของสัญญาประกันภัยที่ออกเป็น:

1. กลุ่มของสัญญาท่ีสร้างภาระ ณ วันท่ีรับรู้เมื่อเริ่มแรก

2. กลุ่มของสัญญาท่ี ณ วันท่ีรับรู้เมื่อเริ่มแรก ไม่มีความเป็นไปได้

ท่ีมีนัยสาคัญที่จะเปลี่ยนเป็นสร้างภาระในภายหลัง

3. กลุ่มของสัญญาท่ีเหลือในพอร์ตโฟลิโอ

• กิจการต้องไม่รวมสัญญาที่ออกห่างกันมากกว่า 1 ปีไว้ในกลุ่มเดียวกัน

• ต้องจัดกลุ่ม ณ วันท่ีรับรู้เมื่อเริ่มแรกและเพ่ิมสัญญาในกลุ่ม

• ต้องไม่ประเมินองค์ประกอบของกลุ่มใหม่ในภายหลัง

• ในการวัดมูลค่าของกลุ่มสัญญา อาจประมาณการกระแสเงินสดจากการปฏิบัติครบถ้วนตาม

สัญญาในระดับของการจัดกลุ่มที่สูงกว่าในระดับของกลุ่ม หรือพอร์ตโฟลิโอ เมื่อกิจการสามารถ

รวมกระแสเงินสดจากการปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญาท่ีเหมาะสมในการวัดมูลค่าของกลุ่มโดย

การปันส่วนประมาณการไปที่กลุ่มของสัญญา
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มุ่งมั่นพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค์สร้างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
กลุ่มของสัญญา – ระบุถึงความซับซ้อน

มีผลกระทบที่ส าคัญตอ่รูปแบบการวัดมลูค่าและการรวบรวมข้อมูล

กลุ่มรวม

หน่วยรายงาน 
(Reporting Unit)

พอร์ตโฟลิโอ

Reporting Unit

สายงาน
(Line of business)

Line of 
business

พอร์ตโฟลิโอ

Cohort

ตามระยะเวลา
(Cohort by term)

สัญญาประกันภัย

กลุ่มย่อย
(Cohort)

พอร์ตโฟลิโอ: ‘สัญญาประกันภัยที่มี
ความเส่ียงท่ีคล้ายคลึงกันและได้รับ
การบริหารจัดการร่วมกัน’

สัญญาที่สร้างก าไร vs สัญญาที่
สร้างภาระ

ไม่มีรายการ CSM คงเหลือ ณ วัน
สิ้นสุดความคุ้มครองวัตถุประสงค์

พิจารณาตามหน่วยความคุ้มครอง ที่สะท้อนถึงระยะเวลาและขนาดของ
กลุ่มสัญญาที่คาดว่าจะเกิด

การปันส่วน CSM 
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มุ่งมั่นพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค์สร้างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

• รับรู้รายได้(เบี้ยประกันภัยรับ) ณ วันเริ่มคุ้มครองตามสัญญา

• วิธีในการรับรู้รายได้

การรับรู้รายได้ในปัจจุบัน (TFRS 4)

รับรู้ทันที
เมื่อออก
สัญญา

รับรู้เมื่อ
สิ้นสุด
สัญญา

ทยอยรับรู้
ตลอดอายุ

สัญญา
o
r

o
r

• วันเริ่มต้นของระยะเวลาคุ้มครอง
• วันที่ถึงก าหนดช าระของการจ่ายช าระเงินครั้งแรกจาก

ผู้เอาประกันภัย
• เมื่อกลุ่มดังกล่าวได้เปลี่ยนเป็นสร้างภาระ

วัน
ที่เ

กิด
ขึ้น

ก่อ
นข

อง
วัน

ที่ดั
งต่

อไ
ปน

ี้

การรับรู้ตาม TFRS 17 (ย่อหน้า 25)
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การวัดมูลค่า

• กระแสเงินสดจากการปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญา

• วัดมูลค่าโดยปฏิบัติตามย่อหน้า 30-52

สัญญาภายใต้ขอบเขตของ 
TFRS 17

• อาจใช้วิธีวัดอย่างง่าย

• วัดมูลค่าโดยปฏิบัติตามย่อหน้า 55-59

สัญญาที่เข้าเงื่อนไขวิธีการปัน
ส่วนเบี้ยประกันภัย

• มีข้อก าหนดเฉพาะตามย่อหน้า 63 ถึง 70 ก
• วัดมูลค่าโดยปฏิบัติตามย่อหน้า 32-46 โดยยกเว้นบางเรื่อง

สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้

• มีการเปลี่ยนแปลงในบางเรื่องตามที่ระบุในย่อหน้า 71
• วัดมูลค่าโดยปฏิบัติตามย่อหน้า 32 - 52

สัญญาลงทุนที่มีลักษณะร่วม
รับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การวัดมูลค่าในการรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรก
ภาพรวมวิธีการวัดมูลค่า

ใช้ในกรณีใด

ตัวอย่างประเภท
ของสัญญา

การวัดมูลค่าทั่วไป
(GeneralMeasurement)

วิธีค่าธรรมเนียมผันแปร
(Variable Fee  Approach)
Approach (VFA)

วิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย
(Premium Allocation) 
Approach (PAA)

ใช้กับทุกสัญญาประกันภัย เว้นแต่ สัญญา
เหล่านั้นจะเป็นสัญญาที่มีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์โดยตรง หรือ สัญญานั้นเข้า
เงื่อนไขการใช้วิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย

ใช้กับสัญญาประกันภัยที่มีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์โดยตรง ซึ่งกิจการสัญญาจะให้
ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยขึ้นอยู่กับ
รายการอ้างอิง วิธีนี้ไม่ใช้กับการวัดมูลค่าของ
สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้

ส าหรับวัดมูลค่าอย่างง่ายของหนี้สิน
ส าหรับการคุ้มครองที่เหลืออยู่ 
(liability for remaining coverage : 
LFRC) ส าหรับสัญญาที่มีความคุ้มครอง
ระยะสั้น

• ประกันชีวิตชั่วระยะเวลา
• ประกันชีวิตที่มีการร่วมรับผลประโยขน์

ทางอ้อม
• สัญญาประกันภัยต่อระยะยาวที่ถือไว้

• ยูนิตลิงค์
• Participating product

• ประกันภัยรถยนต์
• ประกันภัยชีวิตกลุ่ม
• สัญญาประกันภัยต่อ XOL: Loss 

Occurring คุ้มครอง 1 ปี

ใช่ ใช่ส าหรับ LFRC ส าหรับสัญญาที่เข้าเงื่อนไข เป็นทางเลือก ส าหรับ LFRC/ AFRC
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การวัดมูลค่าในการรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรก
วิธีทั่วไป (General Measurement Model)

กระแสเงินสดจาก
การปฏิบัติ
ครบถ้วนตาม
สัญญา

ค่าปรับปรุงความเสี่ยง
(Risk Adjustment )

มูลค่าเงินตามเวลา
(time value of money)

ประมาณการของกระแสเงิน
สดอนาคต

(Estimates of future 
cash flows)

ก าไรจากการให้บริการตาม
สัญญา

(Contractual Service 
Margin)

สะท้อนถึงค่าตอบแทนที่กิจการต้องการส าหรับการแบกรับความไม่แน่นอน
เกี่ยวกับจ านวนเงินและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดที่เกิดข้ึนจากความเสี่ยงที่
ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน

ปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนมูลค่าเงินตามเวลา และความเสี่ยงทางการเงิน (หากยัง
ไม่ได้รวมในประมาณการกระแสเงินสด)
► สะท้อนลักษณะของกระแสเงินสดและสภาพคล่องของสัญญาประกันภัย
► สอดคล้องกับราคาตลาดปัจจุบันที่สามารถสังเกตได้ (ถ้ามี)
► ไม่รวมผลกระทบของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อราคาตลาดแต่ไม่มีต่อกระแสเงิน

สดอนาคตของสัญญาประกันภัย

► กระแสเงินสดภายในขอบเขตของสัญญา
► รวมข้อมูลที่สนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลทั้งหมดด้วยวิธีที่ปราศจาก

อคติ เก่ียวกับจ านวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอน
► สะท้อนมุมมองของกิจการ
► เป็นปัจจุบัน (Be current)
► ชัดเจน (Be explicit)

ก าไรที่ยังไม่รับรู้ที่กิจการจะรับรู้เมื่อให้บริการตามสัญญาประกันภัยในอนาคต
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การวัดมูลค่าในการรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรก
ตัวอย่างเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติในปัจจุบนั

TFRS 4 Balance Sheet Profit and Loss

No transaction Asset Liability Expense Revenue
Policy reserve

Equity
RE

TFRS 17 Balance Sheet Profit and  Loss

Recognition of Asset Liability Expense Revenue
LFRC LFRC

PVFC (167)
RA 64        
CSM 103 

ณ เมื่อรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก (time 0)

Cash flows t=

1 2 3 Total Present  Value

Premiums 1,000,000 1,000,000 1,000,000

Commission (200,000) - - (200,000) (200,000)

Expenses (30,000) (20,000) (10,000) (60,000) (59,317)

Death Benefit (100,000) (200,000) (300,000) (600,000) (574,114)

Profit 140,000 166,568          

Risk Adjustment (63,343)

Cont ractual Service Margin 103,225          
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การวัดมูลค่าในการรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรก
ตัวอย่างเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติในปัจจุบนั

TFRS 4 Balance Sheet Profit and Loss

Recognition of Asset Liability Expense Revenue
Revenue and Cash 800                Policy reserve 633 Reserve 633 Premium 1000

Policy reserve Com 200
Equity Profit 167
RE 167

TFRS 17 Balance Sheet Profit and  Loss

Recognition of Asset Liability Expense Revenue

subsequent Cash 800LFRC
transaction PVFC 633

RA 64        
CSM 103 

Equity
RE 0

ทันทีที่ได้รับช าระเบี้ยและจ่ายค่านายหน้า (t=0)

Cash flows t=

1 2 3 Total Present  Value

Premiums 

Commission

Expenses (30,000) (20,000) (10,000) (60,000) (59,317)

Death Benefit (100,000) (200,000) (300,000) (600,000) (574,114)

(633,432)       
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การวัดมูลค่าในการรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรก

ตัวอย่าง 1

ไม่มีก าไร ณ
วันแรก

มูลค่าปัจจุบันประมาณ
การของกระแสเงินสด

ออก

ก าไรจากการให้บริการตาม
สัญญา

มูลค่าปัจจุบันประมาณ
การของกระแสเงินสด

เข้า

มูลค่าปัจจุบันประมาณ
การของกระแสเงินสด

เข้า

ค่าปรับปรุงความเสี่ยง

มูลค่าปัจจุบันประมาณ
การของกระแสเงินสด

ออก

ขาดทุนจากสัญญาสร้าง
ภาระรับรู้ในก าไรหรือ

ขาดทุน

ค่าปรับปรุงความเสี่ยง

ตัวอย่างที่ 1 รับรู้ก าไรจากการ
ให้บริการตามสัญญาด้วยจ านวน
ที่ท าให้ไม่มีรายได้
หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่รับรู้เมื่อ
เริ่มแรก

ตัวอย่างที่ 2 กรณีสัญญาสร้าง
ภาระ รับรู้ภาระจากการ
ให้บริการตามสัญญาในก าไรหรือ
ขาดทุน ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก 
(ยกเว้นสัญญาประกันภัยต่อที่ถือ
ไว้ ที่อาจติดลบได)้

รับรู้การสร้างภาระ 
ณ วันแรก

ตัวอย่าง 2
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การวัดมูลค่าในการรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรก
ประมาณการของกระแสเงินสดอนาคต : ขอบเขตของสัญญา

กระแสเงินสดในช่วงขอบเขตของสัญญา

เบี้ยประกันภัยรับ เบี้ยประกันรับ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา
ซึ่งสัญญาประกันภัย

ค่าใช้จ่ายดูแลกรมธรรม์โดยตรงและภาษีท่ี
เกี่ยวข้อง (maintenance expenses and 

taxes

จ่ายค่าสินไหม จ่ายค่าสินไหมและ
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการค่าสินไหม

ทดแทน

กร
ะแ

สเ
งิน

สด
ออ

ก
กร

ะแ
สเ

งิน
สด

เข
้า

เวลา

ย่อหน้า 34     กระแสเงินสดอยู่ภายในขอบเขตของสัญญาประกันภัย ถ้ากระแสเงินนั้นเกิดข้ึนจากสิทธิและภาระผูกพันที่เป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ระหว่างรอบระยะเวลารายงาน ซึ่ง
กิจการสามารถบังคับให้ผู้เอาประกันภัยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยหรือกิจการมีภาระผูกพันที่เป็นสาระส าคัญในการให้บริการตามสัญญาประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย (ดูย่อหน้า ข61-ข71) 
ภาระผูกพันที่เป็นสาระส าคัญในการให้บริการตามสัญญาประกันภัยสิ้นสุดลงเมื่อ
34.1 กิจการมีความสามารถในทางปฏิบัติที่จะประเมินความเสี่ยงใหม่ของผู้เอาประกันภัยเฉพาะรายและจากผลดังกล่าว สามารถก าหนดราคาหรือระดับของผลประโยชน์ที่สะท้อน

ความเสี่ยงเหล่านั้นได้ทั้งหมด หรือ
34.2 ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสองข้อดังนี้

34.2.1 กิจการต้องมีความสามารถในทางปฏิบัติที่จะประเมินความเสี่ยงใหม่ของพอร์ตโฟลิโอของสัญญาประกันภัยที่มีสัญญานั้นอยู่ และจากผลดังกล่าว สามารถก าหนดราคา
หรือระดับของผลประโยชน์ที่สะท้อนความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอนั้นได้ทั้งหมด และ

34.2.2 การก าหนดราคาของค่าเบี้ยประกันภัยจนถึงวันที่ความเสี่ยงถูกประเมินใหม่ ไม่ค านึงถึงความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับช่วงระยะเวลาหลังจากวันประเมินใหม่
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การวัดมูลค่าในการรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรก
ขอบเขตของสัญญา (Contract boundary)

Is the cash flow in the boundary of an insurance contract? 

Policyholder obliged to pay 
related premiums? 

OR

IN

Practical ability to reprice 
risks of the particular 

policyholder to reflect the 
risks? 

OU
T

Premiums reflect risks 
beyond the coverage period?

Yes

YesNo

Yes

Yes

No

No

No

Practical ability to reprice 
portfolio of contracts to 

reflect the risks? 
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การวัดมูลค่าในการรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรก
ประมาณการของกระแสเงินสดอนาคต
ข้อก าหนดของ 

TFRS 17
ภาคผนวก ข แนวทางในการน ามาปฏิบัติ ข้อแตกต่างจากวิธีปฏิบัติในปัจจุบัน

การใช้ข้อมูลที่
สมเหตุสมผลและสนับสนุน
ทั้งหมดที่มีอยู่อย่าง
ปราศจากอคติโดยไม่ใช้
ต้นทุนหรือความพยามยาม
ที่มากเกินไป 
( ย่อหน้า ข37-ข41)

• ความน่าจะเป็นถ่วงน้าหนักของช่วงทั้งหมดของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลที่มีอยู่ ณ วันที่ในรายงาน

• ข้อมูลที่มีอยู่จากระบบข้อมูลสารสนเทศของกิจการถือว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่โดยไม่ใช้
ต้นทุนหรือความพยามยามที่มากเกินไป

• ความน่าจะเป็นของความเสียหายจากมหันตภัย
• สามารถใช้ได้ท้ังแบบจ าลองอย่างง่ายหรือซับซ้อนขึ้นอยู่กับลักษณะของกระแสเงินสด
• พิจารณาท้ังจากข้อมูลในอดีตและแนวโน้มในอนาคต
• อาจใช้ข้อมูลราคาจากเครื่องมือทางการเงินที่คุ้มครองความเสี่ยงคล้ายคลึงกันและ

ปรับปรุงให้สะท้อนความแตกต่างระหว่างเครื่องมือทางการเงินและสัญญาประกันภัย

• สามารถอ้างอิงจากข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสด
ที่ใช้ข้อมูลของกิจการ

• ส าหรับการใช้ข้อมูลสถิติกลาง ควรมีการปรับปรุง หรือมี
ข้อสนับสนุนในการใช้สถิติกลาง

• เพ่ิมการวัดมูลค่าของสิทธิเลือกและค้ าประกัน

ตัวแปรทางตลาดและตัว
แปรที่ไม่ใช่ทางตลาด
(ย่อหน้า ข42-ข53)

• ตัวแปรทางตลาด – ตัวแปรที่สามารถสังเกตได้หรือได้มาโดยตรงจากตลาด 
(ตัวอย่างเช่นราคาของหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในสาธารณะและอัตราดอกเบี้ย)

• ตัวแปรที่ไม่ใช่ทางตลาด – ตัวแปรอื่นทั้งหมด (ตัวอย่างเช่น ความถ่ีและความรุนแรง
ของค่าสินไหมทดแทนประกันภัยและการมรณกรรม)

• อ้างอิง TFRS 13 ในการค านวณตัวแปรต้องสอดคล้องเท่าท่ีจะ
เป็นไปได้กับตัวแปรทางตลาดที่สังเกตได้

• สามารถใช้หลักการการจ าลองสินทรัพย์หรือพอร์ตโฟลิโอของ
สินทรัพย์ (replicating portfolio of assets)

• เทคนิคในการวัดมูลค่าของสิทธิเลือกและค้ าประกันในสัญญา
ประกันภัยต้องสอดคล้องกับราคาตลาด (ถ้ามี)ส าหรับสิทธิเลือกและ
ค้ าประกันนั้น 25
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ข้อก าหนดของ 
TFRS 17

ภาคผนวก ข แนวทางในการน ามาปฏิบัติ ข้อแตกต่างจากวิธีปฏิบัติในปัจจุบัน

การใช้ประมาณการที่เป็น
ปัจจุบัน
(ย่อหน้า ข54-ข60)

• การประมาณการที่ปรับปรุงใหม่เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมถึงสภาพการณ์เมื่อสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน 

• สภาพการณ์เมื่อสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อ้างอิง TAS 10
• ประมาณการปัจจุบันไม่จ าเป็นต้องเหมือนกันกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงล่าสุด
• หากกระแสเงินสดอ่อนไหวต่ออัตราเงินเฟ้อ ให้สะท้อนความเป็นไปได้ของแต่ละ

สถานการณ์เงินเฟ้อที่สอดคล้องกับความน่าจะเป็นที่บ่งชี้โดยนัยจากอัตราดอกเบี้ยใน
ท้องตลาด

• อาจกระทบต่อรอบการปรับปรุงข้อสมมติให้ปรับปรุง
เพ่ือสะท้อนให้ทันในรอบระยะเวลารายงาน

• พิจารณาการคาดการณ์ปัจจัยอนาคตและอัตราเงิน
เฟ้อในการประมาณการค่าสินไหมทดแทน

กระแสเงินสดที่อยู่ใน
ขอบเขตของสัญญา
(ย่อหน้า ข61-ข71)

• พิจารณาเฉพาะกระแสเงินสดที่อยู่ภายในขอบเขตของสัญญา ทั้งนี้ให้พิจารณารวมกระแส
เงินสดเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาประกันภัยที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มขอบเขตของสัญญา

• สะท้อนพฤติกรรมของผู้เอาประกันภัย เช่นในการใช้สิทธิเลือกหรือค้ าประกัน
• ในการค านวณประมาณการของกระแสเงินสดอนาคต ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

กิจการต้องพิจารณาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ที่มีต่อสิทธิและภาระ
ผูกพัน

• ตัวอย่างรายการในหน้าถัดไป

• เฉพาะรายการที่เก่ียวข้องโดยตรงเพื่อปฏิบัติครบถ้วน
ตามสัญญา

• รายการสินทรัพย์ถูกมารวมในหนี้สิน เช่นการสวมสิทธิ์
ไล่เบี้ยเรียกคืน

• ภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีอ่ืนๆให้น ามารวมในหนี้สิน
สัญญาประกันภัย
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รวมในประมาณการของกระแสเงินสด (ข65)

• เบี้ยประกันภัย(รวมถึงการปรับปรุงเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยผ่อนช าระ)
• เงินจ่ายให้(หรือในนามของ)ผู้เอาประกันภัย รวมถึง ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย IBNR และจ านวนในอนาคตที่กิจการมีภาระผูกพัน
• การจ่ายเงินให้(หรือในนามของ) ผู้เอาประกันภัยที่ผันแปรตามผลตอบแทนของรายการอ้างอิง
• การจ่ายเงินให้(หรือในนามของ) ผู้เอาประกันภัยที่เป็นผลมาจากตราสารอนุพันธ์ เช่น สิทธิเลือกและค้ าประกัน
• การปันส่วนกระแสเงินสดที่ท าให้ได้มาซึ่งการประกันภัยไปยังพอร์ตโฟลิโอของสัญญานั้น
• ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
• ต้นทุนที่กิจการจะเกิดขึ้นจากการให้ผลประโยชน์ตามสัญญาเป็นสิ่งของ (payment in kind)
• ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดูแลกรมธรรม์เช่นค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย และการจัดการเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ (เช่น Renewal year commission,  Reinstatement charge, etc.)
• ภาษีตามธุรกรรม (เช่นภาษีเบี้ยประกันภัย ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีสินค้าและบริการ) เงินที่น าส่งรัฐ (เช่นเงินน าส่งรัฐส าหรับการคุ้มครองประกันอัคคีภัย (Fire Service Levies) และ เงินเรียกเก็บเข้า

กองทุนประกันภัย(guarantee fund assessments))
• การช าระเงินโดยบริษัทประกันภัยในฐานะของผู้ดูแลผลประโยชน์ (in a fiduciary capacity) ส าหรับภาระภาษีที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัย และจ านวนเงินที่ได้รับคืนจากผู้เอาประกันภัย
• กระแสเงินสดรับที่อาจเกิดข้ึนจากการรับคืน(เช่นค่าซากและการรับช่วงสิทธิ) การเรียกคืนค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่ไม่เข้าข่ายที่จะรับรู้เป็นสินทรัพย์แยกต่างหาก
• ต้นทุนของ

1) กิจกรรมการลงทุนเพื่อเพ่ิมผลประโยชน์ความคุ้มครองจากการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับประโยชน์หากเหตุการณ์ท่ีเอาประกันภัยเกิดข้ึน
2) การให้บริการผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผู้เอาประกันภัยของสัญญาประกันภัยที่ไม่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง 
3) การให้บริการที่เก่ียวข้องกับการลงทุนแก่ผู้เอาประกันภัยของสัญญาประกันภัยที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง

• การปันส่วนค่าใช้จ่ายคงท่ีและผันแปร (เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบัญชี ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุน ค่าเสื่อมราคาอาคาร ค่าเช่า และ ค่าบ ารุงรักษาและสาธารณูปโภค) 
ที่เก่ียวข้องโดยตรงเพื่อท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัย 

• ค่าใช้จ่ายอื่นที่สามารถเรียกเก็บเป็นการเฉพาะจากผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขของสัญญา

✓
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ไม่รวมในประมาณการของกระแสเงินสด (ข66)

• ผลตอบแทนการลงทุน เงินลงทุนรับรู้ วัดมูลค่าและแสดงรายการแยกต่างหาก 
• กระแสเงินสด (การช าระเงินหรือการรับเงิน) ที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้รับรู้ วัดมูลค่าและแสดงรายการแยก

ต่างหาก
• กระแสเงินสดที่อาจเกิดข้ึนจากสัญญาประกันภัยในอนาคต กล่าวคือกระแสเงินสดที่อยู่นอกขอบเขตของสัญญาที่มีอยู่ 
• กระแสเงินสดที่เก่ียวข้องกับต้นทุนท่ีไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับพอร์ตโฟลิโอของสัญญาประกันภัยที่มีสัญญานั้นอยู่ เช่น ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์บางส่วนและค่า

ฝึกอบรมบางส่วน ต้นทุนดังกล่าวรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน
• กระแสเงินสดที่เกิดจากการใช้แรงงานที่เสียไปหรือทรัพยากรอื่น ๆ เกินกว่าปกติที่ใช้เพ่ือปฏิบัติตามสัญญา ต้นทุนดังกล่าวรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดข้ึน
• การจ่ายและรับภาษีเงินได้ที่บริษัทผู้ประกันภัยมิได้จ่ายหรือรับในฐานะของผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือที่มิได้เรียกเก็บเฉพาะกับผู้เอาประกันภัยภายใต้เงื่อนไข

ของสัญญา 
• กระแสเงินสดระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของกิจการท่ีรายงาน เช่น กองทุนของผู้เอาประกันภัยและกองทุนของผู้ถือหุ้น หากกระแสเงินสดเหล่านั้นไม่

เปลี่ยนแปลงจ านวนเงินที่จะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
• กระแสเงินสดที่เกิดจากองค์ประกอบที่แยกต่างหากออกจากสัญญาประกันภัยและน ามาตรฐานอ่ืนมาถือปฏิบัติ 
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All expenses

Expense within the insurance contract 
boundary (para B65)

Expense not within the 
insurance contract 

boundary (para B65)

Acquisition 
cash flow

Expenses not directly 
attributable to fulfilling 
insurance contracts or 

specified in 
IFRS 17

Maintenance 
costs

Claims 
payment

Insurance 
contracts

Insurance 
contracts

Insurance 
contracts

Under IFRS 17
Expensed when 

incurred or under other 
IFRSs

Allocation 
driven by 
expense 
definition 
and policy

Allocation 
driven by 
expense 
driver
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ย่อหน้า 36 กิจการต้องปรับปรุงประมาณการของกระแสเงินสดอนาคตให้สะท้อนมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด
เหล่านั้นหากความเสี่ยงทางการเงินดังกล่าวยังไม่ได้น ามารวมในประมาณการกระแสเงินสด อัตราคิดลดที่ใช้ในประมาณการของกระแสเงินสดอนาคตตามที่ได้
อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 33 ต้องเป็นดังนี้

36.1 สะท้อนมูลค่าของเงินตามเวลา ลักษณะของกระแสเงินสด และลักษณะสภาพคล่องของสัญญาประกันภัย
36.2 สอดคล้องกับราคาตลาดปัจจุบันที่สามารถสังเกตได้ (ถ้ามี) ของเครื่องมือทางการเงินที่มีลักษณะกระแสเงินสดสอดคล้องกับสัญญาประกันภัยเหล่านั้น 

ตัวอย่างเช่น ในเรื่องของ จังหวะเวลา สกุลเงิน และสภาพคล่อง และ
36.3 ไม่รวมผลกระทบของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้แต่ไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตของสัญญาประกันภัย
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การวัดมูลค่าในการรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรก
อัตราคิดลด

องค์ประกอบ กระแสเงินสดที่ไม่ผันแปรตามผลตอบแทนจากรายการอ้างอิง กระแสเงินสดที่ผันผวนตามผลตอบแทนจาก
รายการอ้างอิงทางการเงิน

กลุ่มของสัญญาประกันภัยท่ีน าวิธีปันสว่น
เบ้ียประกันภัยมาถือปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติของความเสี่ยง

ทางการเงินไม่ได้มีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อจานวนที่จา่ยผู้เอาประกันภัย

การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติของความเสี่ยง
ทางการเงินมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ

จานวนที่จ่ายผู้เอาประกันภัย

ประมาณการกระเสเงินสด
อนาคต และค่าปรับปรุง
ความเสี่ยง

ให้ใช้อัตราคิดลดปัจจุบัน และคิดลดด้วยอัตรา
ที่ไม่สะท้อนความผันผวนจากรายการอ้างอิง
(ย่อหน้า ข72.1 และ ข74.1)

ให้ใช้อัตราคิดลดปัจจุบัน หากกิจการไม่แยก
ประมาณการกระแสเงินสด กิจการต้องใช้
อัตราคิดลดที่เหมาะสมส าหรบัประมาณการ
กระแสเงินสดทั้งหมด

(ย่อหน้า ข72.1 และ ข77)

ให้ใช้อัตราคิดลดปัจจุบัน และคิดลดด้วยอัตราที่
สะท้อนความผันผวนนั้น หรือปรับปรุงด้วย
ผลกระทบของความผันผวนนั้นและคิดลดด้วย
อัตราที่สะท้อนการปรบัปรุงดังกล่าว 
(ย่อหน้า ข72.1 และ ข75)

LFRC: ในกรณีที่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการ
จัดหาเงินท่ีมีนัยส าคัญ ให้ปรับปรุงมูลค่าตาม
บัญชีของหนี้สินส าหรับความคุ้มครองที่
เหลืออยู่ด้วยอัตราคิดที่ก าหนด ณ วันท่ีรับรู้
รายการเมื่อเริ่มแรก (ย่อหน้า ข72.4)
LFIC: อัตราคิดลดปัจจุบัน (ย่อหน้า ข72.1)

ก าไรจากการให้บรกิาร
ตามสัญญา

อัตราคิดที่ก าหนด ณ วันท่ีรับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรก 
(ย่อหน้า ข72.2 และ ข72.3)

อัตราคิดที่ก าหนด ณ วันท่ีรับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรก 
(ย่อหน้า ข72.2 และ ข72.3)

ปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงของจ านวนส่วน
แบ่งของกิจการในมูลค่ายุติธรรมของรายการ
อ้างอิง  
(ย่อหน้า 45.2)

ไม่เกี่ยวข้อง

การเลือกแยกรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจาก
การประกันภัยระหว่าง
ก าไรหรือขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ก าหนดจ านวนเงินของรายได้หรอืค่าใช้จ่าย
ทางการเงินจากการประกันภัยในก าไรหรือ
ขาดทุนด้วยอัตราคิดที่ก าหนด ณ วันท่ีรับรู้
รายการเมื่อเริ่มแรก 
(ย่อหน้า 88 และ ข72.5.1)

ก าหนดจ านวนเงินในก าไรหรอืขาดทุนด้วย
อัตราคิดลดที่ปันส่วนด้วยอัตราคงท่ีของยอด
คงเหลือของรายได้หรือคา่ใช้จ่ายทางการเงินท่ี
คาดการณ์ที่ปรับปรงุใหม่ตลอดระยะเวลา
คงเหลือของกลุ่มของสัญญา 
(ย่อหน้า 88,  ข72.5.2 และ ข132.1.1)

กิจการต้องรวมรายได้หรอืค่าใช้จ่ายในก าไรหรือ
ขาดทุนซึ่งจับคู่กับรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่รวมใน
ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับรายการอ้างอิงนั้น 
ซึ่งเป็นผลให้จ านวนสุทธิของรายการที่แยก
แสดงต่างหากเป็นศูนย์

(ย่อหน้า 89 และ ข134-ข136)

ก าหนดจ านวนเงินในก าไรขาดทุนด้วยอัตรา
คิดลดที่ก าหนด ณ วันท่ีเกิดสินไหมทดแทน

(ย่อหน้า 88 และ ข72.5.3)
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การวัดมูลค่าในการรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรก
อัตราคิดลด : กระแสเงินสดที่ไม่ผันแปรตามผลตอบแทนจากรายการอ้างอิง

ย่อหน้า ข79 ส าหรับกระแสเงินสดของสัญญาประกันภัยที่ไม่ผันแปรตามผลตอบแทนจากรายการอ้างอิง อัตราคิดลดต้องสะท้อนถึงเส้นอัตราผลตอบแทนในสกุลเงิน
ที่เหมาะสมส าหรับตราสารที่ท าให้ผู้ถือไม่มีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตหรือมีน้อยมาก โดยปรับปรุงให้สะท้อนถึงลักษณะสภาพคล่องข องกลุ่มของสัญญา
ประกันภัย การปรับปรุงนั้นต้องสะท้อนความแตกต่างระหว่างลักษณะสภาพคล่องของกลุ่มสัญญาประกันภัยและลักษณะสภาพคล่องของสินทรัพย์ที่ใช้ในการก าหนด
เส้นอัตราผลตอบแทน เส้นอัตราผลตอบแทนสะท้อนถึงสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องที่โดยปกติผู้ถือสามารถขายได้ทันทีตลอดเวลาโดยไม่ก่อให้เกิด
ต้นทุนที่มีนัยส าคัญ ในทางตรงกันข้าม ภายใต้สัญญาประกันภัยบางสัญญากิจการไม่สามารถถูกบังคับให้จ่ายช าระเงินก่อนเกิดเหตุการณ์ที่เอ าประกันภัย หรือวันที่
ระบุในสัญญา

ย่อหน้า ข80 เพราะฉะนั้น ส าหรับกระแสเงินสดของสัญญาประกันภัยที่ไม่ผันแปรตามผลตอบแทนจากรายการอ้างอิง กิจการอาจก าหนดอัตราคิดลดโดยการ
ปรับปรุงเส้นอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงและมีสภาพคล่องเพื่อสะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะสภาพคล่องของเครื่องมือทางการเงินที่ใช้อ้างอิง
อัตราที่สังเกตได้ในตลาดและลักษณะสภาพคล่องของสัญญาประกันภัย (วิธีการล่างขึ้นบน หรือ วิธี Bottom-up approach)

ย่อหน้า 81 อีกทางหนึ่ง กิจการอาจก าหนดอัตราคิดลดที่เหมาะสมส าหรับสัญญาประกันภัยตามเส้นอัตราผลตอบแทนที่สะท้อนถึงอัตราตลาดปัจจุบันของ
ผลตอบแทนในการวัดมูลค่ายุติธรรมของพอร์ตโฟลิโอของสินทรัพย์อ้างอิง  (วิธีการบนลงล่าง หรือ วิธี Top-down approach) กิจการต้องปรับปรุงเส้นอัตรา
ผลตอบแทนโดยขจัดตัวแปรที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยออก แต่ไม่ต้องปรับปรุงเส้นอัตราผลตอบแทนส าหรับความแตกต่างในลักษณะสภาพคล่องของสัญญา
ประกันภัยและพอร์ตโฟลิโออ้างอิง
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Reference 
Portfolio 

Yield

Credit 
Risk 

Premium

Discount 
Rates

Risk-free 
rates

Illiquidity 
Premium

Unexpected 
Default and 
Migration

Expected 
Default 

and 
Migration

Top Down

Bottom Up

Other 
Credit Risk 
Allowance

Top-down approach (ข82 – ข85)
• หากมีราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้ในตลาดซื้อขายคล่องส าหรับสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอ

อ้างอิง กิจการต้องใช้ราคาเหล่านั้น 
• หากตลาดไม่มีสภาพคล่อง กิจการต้องปรับปรุงราคาตลาดที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์ที่

คล้ายกันเพ่ือท าให้สามารถเปรียบเทียบกันได้กับราคาตลาดของสินทรัพย์ที่ถูกวัดมูลค่า 
• หากไม่มีตลาดของสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโออ้างอิง กิจการต้องน าเทคนิคการประมาณการมา

ถือปฏิบัติ ส าหรับสินทรัพย์ดังกล่าว 
• ปรับปรุงส าหรับความแตกต่างระหว่างจ านวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่แน่นอนของ

กระแสเงินสดของสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอ และจ านวนเงิน จังหวะเวลา และความไม่
แน่นอนของกระแสเงินสดของสัญญาประกันภัย 

• ไม่รวมค่าชดเชยของตลาดส าหรับความเสี่ยงด้านเครดิตซึ่งเก่ียวข้องกับสินทรัพย์ที่รวมอยู่ใน
พอร์ตโฟลิโออ้างอิงเท่านั้น

• TFRS 17 ไม่ได้ก าหนดข้อห้ามส าหรับพอร์ตโฟลิโอของสินทรัพย์อ้างอิง อย่างไรก็ตามการ
ปรับปรุงเพื่อขจัดตัวแปรที่ไม่เก่ียวข้องกับสัญญาประกันภัยจะน้อยกว่า หากพอร์ตโฟลิโอของ
สินทรัพย์อ้างอิงมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ตัวอย่างเช่น หากกิจการใช้ตราสารหนี้เป็นจุดเริ่มต้น
อาจมีการปรับปรุงที่น้อยกว่าตราสารทุน 

• วิธีการหนึ่งในการประมาณการผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตคือการใช้ราคาตลาดของ
ตราสารอนุพันธ์ด้านเครดิตเป็นจุดอ้างอิง

Bottom-up approach
• เส้นอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงและมีสภาพคล่อง
• ปรับปรุงเพื่อสะท้อนถึงความแตกต่างระหว่างลักษณะสภาพคล่องของเครื่องมือทางการเงิน

ที่ใช้อ้างอิงอัตราที่สังเกตได้ในตลาดและลักษณะสภาพคล่องของสัญญาประกันภัย 

Credit 
Spread
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การวัดมูลค่าในการรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรก
ค่าปรับปรุงความเสี่ยง
ย่อหน้า 37 กิจการต้องปรับปรุงประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตให้สะท้อนถึงค่าตอบแทนที่กิจการต้องการส าหรับการแบกรับความ ไม่แน่นอนเกี่ยวกับจ านวนเงินและ
จังหวะเวลาของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่มิใช่ความเสี่ยงทางการเงิน

ย่อหน้า ข87 ค่าปรับปรุงความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงินส าหรับสัญญาประกันภัยวัดด้วยค่าตอบแทนที่กิจการอาจต้องการ เพื่อท าให้กิจการไม่มีความแตกต่างระหว่าง
ข87.1        การท าให้เสร็จสิ้นตามภาระหนี้สินที่มีช่วงผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ที่เกิดจากความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน และ
ข87.2        การท าให้เสร็จสิ้นตามภาระหนี้สินที่จะก่อให้เกิดกระแสเงินสดคงที่ ที่มีมูลค่าปัจจุบันที่คาดไว้เหมือนกับสัญญาประกันภัย

ย่อหน้า ข88 เพราะค่าปรับปรุงความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงทีไ่ม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงินสะท้อนถึงค่าตอบแทนที่กิจการต้องการส าหรับการรับความเสี่ยงทีไ่ม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดจาก
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจ านวนเงินและจังหวะเวลาของกระแสเงินสด ค่าปรับปรุงความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงินสะทอ้นถึง
ข88.1 ระดับของประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงที่กิจการได้รวมในการก าหนดค่าตอบแทนที่กิจการต้องการส าหรับการรับความเสี่ยงนั้น และ
ข88.2        ผลลัพธ์ทั้งที่ให้ประโยชน์ (favourable) และไม่ให้ประโยชน์ (unfavourable) ที่สะท้อนถึงระดับของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของกิจการ

ย่อหน้า ข91 TFRS17 ไม่ได้ก าหนดเป็นการเฉพะส าหรับเทคนิคที่ใช้ในการประมาณการค่าปรับปรุงความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน 

ย่อหน้า ข92 กิจการต้องใช้ดลุยพินิจในการก าหนดเทคนคิในการประมาณการที่เหมาะสมส าหรับค่าปรับปรงุความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน ในการใช้ดุลยพินิจ กิจการ
ต้องพิจารณาว่าเทคนิคที่ใช้ให้การเปิดเผยข้อมูลที่กระชับและเพียงพอแก่ผู้ใช้งบการเงินเพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกิจการกับผลการด าเนินงานของกิจการอื่นได้ ย่อหน้า 
119 ก าหนดให้กจิการที่ใช้เทคนคิอื่นนอกเหนือจากเทคนิคที่ใช้ระดับความเชื่อมั่นในการก าหนดค่าปรับปรุงความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงินต้องเปิดเผยเทคนิคที่ใช้และ
ระดับความเชื่อมั่นที่ได้จากผลลัพธ์ของเทคนิคนั้น
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การวัดมูลค่าในการรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรก
ค่าปรับปรุงความเสี่ยง

Confidence level approach (วิธีระดับ
ความเชื่อม่ัน)

Tail value at risk approach /
conditional tail expectation approach

• The tail value at risk บอกปริมาณผล
ขาดทุนท่ีคาดไว้จากแหตกุารณ์ท่ีเกดิขึ้นนอก
ช่วงของความเป็นไปได้ที่จะเกิด

• วัดความเสี่ยงจากการแจกแจงความน่าจะเป็น 
(เหมาะกับการการะจายตัวแบบเบ้)

• ค่าปรับปรุงความเสี่ยงเท่ากับผลต่างระหว่างtail 

value at risk และ BEL

Cost of capital approach

• วิธี Cost of capital approach ใช้ในการ
ค านวณเงินกองทุน เช่น Solvency II.

• ค านวณ Risk margin จากเงินกองทุนที่ต้อง
ด ารงส าหรับ non-financial risk และต้นทุน
เงินทุน (Solvency II ก าหนดไว้ท่ี 6%).

• ติดตามการ update ค่าต้นทุนเงินทุน โดยใน 
field test ปี 2016 ปรับค่าลงเป็น 5%

ตัวอย่างวิธีการที่ใช้ในการค านวณ RA

• หาผลต่างของ Best estimate liability 
(BEL) และshocked BEL (shock levels 
to be defined) เป็นค่า ปรับปรุงความ
เสี่ยง (RA)
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การวัดมูลค่าในการรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรก
ก าไรจากการให้บริการตามสัญญา

ย่อหน้า 38  ก าไรจากการให้บริการตามสัญญาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสินทรัพย์หรือหนี้สินส าหรับกลุ่มของสัญญาประกันภัยซึ่งแสดงถึงก าไรที่ยังไม่รับรู้
ที่กิจการจะรับรู้เมื่อให้บริการตามสัญญาประกันภัยในอนาคต กิจการต้องวัดมูลค่าของก าไรจากการให้บริการตามสัญญา ณ การรับรู้รายการเมื่ อเริ่มแรก
ส าหรับกลุ่มของสัญญาประกันภัย (เว้นแต่มีการถือปฏิบัติตามย่อหน้า 47 (สัญญาที่สร้างภาระ) หรือย่อหน้า ข123ก (รายได้จากการประกันภัยที่เกี่ยวข้อง
กับย่อหน้า 38(ค)(2)) ด้วยจ านวนที่ท าให้ไม่มีรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก

38.1  การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของจ านวนส าหรับกระแสเงินสดจากการปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญา วัดมูลค่าโดยการน าย่อหน้า 32-37 มาถือปฏิบัติ
38.2 กระแสเงินสดใด ๆ ที่เกิดจากสัญญาในกลุ่ม ณ วันที่ดังกล่าว
38.3 การตัดรายการ ณ วันที่มีการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของ

38.3.1  สินทรัพยใ์ดๆส าหรับกระแสเงินสดที่ท าให้ได้มาซึ่งการประกันภัย    โดยถือปฏิบัติตามย่อหน้า 28ค และ
38.3.2 สินทรัพย์หรือหนี้สินใด ๆ ที่ได้เคยรับรู้ไว้ส าหรับกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของสัญญาตามที่ได้ระบุไว้ในย่อหน้า ข66ก
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การวัดมูลค่าในภายหลัง

ย่อหน้า 41  กิจการต้องรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายส าหรับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินส าหรับความคุม้ครองที่เหลืออยู่ ดังต่อไปน้ี
41.1  รายได้การประกันภัย – ส าหรับการลดลงในภาระหนี้สินส าหรับความคุ้มครองที่เหลอือยู่จากการให้บริการในรอบระยะเวลา วัดมูลค่าได้โดยถือปฏิบัติ

ตามย่อหน้า ข120-ข124
41.2  ค่าใช้จ่ายในการให้บริการประกันภัย - ส าหรับผลขาดทุนจากกลุ่มของสัญญาที่สร้างภาระและการกลับรายการของผลขาดทุนนั้น (ดูย่อหน้า 47-52) 

และ
41.3  รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัย - ส าหรับผลกระทบของมูลค่าเงินตามเวลาและผลกระทบจากความเสี่ยงทางการเงินตามที่ระบุไว้ใน

ย่อหน้า 87

ย่อหน้า 42 กิจการต้องรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายส าหรับการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิส าหรับคา่สินไหมทดแทนทีเ่กิดขึ้นแลว้ ดังต่อไปน้ี
42.1   ค่าใช้จ่ายการบริการประกันภัย – ส าหรับการเพิ่มขึ้นของหนี้สินเนื่องจากค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบระยะเวลา ไม่รวม

องค์ประกอบของการลงทุน
42.2   ค่าใช้จ่ายการบริการประกันภัย – ส าหรับการเปลี่ยนแปลงในภายหลังของกระแสเงินสดจากการปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับค่าสินไหม

ทดแทนที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และ
42.3  รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัย – ส าหรับผลกระทบของมูลค่าเงินตามเวลาที่และผลกระทบจากความเสี่ยงทางการเงินตามที่ระบุไว้

ย่อหน้า 87
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การวัดมูลค่าในภายหลัง
ก าไรจากการให้บริการตามสัญญา : ส าหรับสัญญาประกันภัยที่ไม่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง (GMM)

ย่อหน้า 44 มูลค่าตามบัญชีของก าไรจากการให้บริการตามสัญญาของกลุ่มของสัญญาประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเท่ากับมูลค่าตามบัญชี ณ วันเริ่มต้นรอบระยะเวลารายงาน ปรับปรุงด้วย
44.1 ผลกระทบของสัญญาใหม่ที่เพ่ิมเข้ามาในกลุ่ม (ย่อหน้า 28)
44.2   ดอกเบี้ยที่เพ่ิมข้ึนจากมูลค่าตามบัญชีของก าไรจากการให้บริการตามสัญญา ระหว่างรอบระยะเวลารายงานที่วัดมูลค่าด้วยอัตราคิดลดตามท่ีระบุไว้ใน ย่อหน้า ข72.2
44.3   การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินจากการปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญา ที่เก่ียวข้องกับการบริการในอนาคตตามท่ีระบุไว้ใน ย่อหน้า ข96 ถึง ข100 ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวกับ

44.3.1 การเพ่ิมข้ึนของกระแสเงินสดจากการปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญา ที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของก าไรจากการให้บริการตามสัญญา  ซึ่งท าให้เกิดการขาดทุน
(ดูย่อหน้า 48.1) หรือ

44.3.2 การลดลงของกระแสเงินสดจากการปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญา ที่ปันส่วนไปยังองค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุนของหนี้สินส าหรับความคุ้มครองที่
เหลืออยู่จากการน าย่อหน้า 50.2 มาถือปฏิบัติ

44.4 ผลกระทบจากผลต่างจากการแปลงค่า เงินตราต่างประเทศของก าไรจากการให้บริการตามสัญญาและ 
44.5    จ านวนที่รับรู้เป็นรายได้การประกันภัยเนื่องจากการให้บริการตามสัญญาประกันภัยในระหว่างรอบระยะเวลาซึ่งก าหนดโดยการปันส่วนของก าไรขจากการให้บริการตาม

สัญญาที่เหลืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (ก่อนการปันส่วนใดๆ) ไปยังความคุ้มครองรอบปัจจุบันและความคุ้มครองท่ีเหลืออยู่ โดยถือปฏิบัติตามย่อหน้า ข119
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การวัดมูลค่าในภายหลัง
สัญญาประกันภัยที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง (VFA)

ข101 สัญญาประกันภัยที่มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง คือสัญญาประกันภัยที่มีลักษณะเป็นสัญญาบริการเกี่ยวกับการลงทุนที่มี
นัยส าคัญ ภายใต้สัญญาประกันภัยที่กิจการสัญญาจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนโดยขึ้นอยู่กับรายการอ้างอิง ดังนั้น สัญญา
เหล่านี้นิยามให้เป็นสัญญาประกันภัยซึ่ง

ข101.1 ข้อก าหนดของสัญญาระบุไว้ว่าผู้เอาประกันภัยมีส่วนร่วมในรายการอ้างอิงอย่างชัดเจน (ย่อหน้า ข105 ถึง ข106)
ข101.2 กิจการคาดว่าจะจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นจ านวนเท่ากับส่วนแบ่งอย่างมีนัยส าคัญของผลตอบแทนจาก

มูลค่ายุติธรรมของรายการอ้างอิง (ดูย่อหน้า ข107) และ
ข101.3 กิจการคาดว่าสัดส่วนอย่างมีนัยส าคัญของการเปลี่ยนแปลงในจ านวนเงินที่จะถูกจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยจะ

ผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของรายการอ้างอิง (ดูย่อหน้า ข107)
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การวัดมูลค่าในภายหลัง
ก าไรจากการให้บริการตามสัญญา : ส าหรับสัญญาประกันภัยที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง (VFA)

ย่อหน้า 45  มูลค่าตามบัญชีของก าไรจากการให้บริการตามสัญญาของกลุ่มของสัญญาประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชี 
ณ วันเริ่มรอบระยะเวลารายงานปรับปรุงด้วยจ านวนที่ระบุไว้ใน ย่อหน้าย่อยท่ี 45.1 ถึง 45.5 ด้านล่างนี้ กิจการไม่จ าเป็นต้องระบุการปรับปรุงเหล่านี้แยก
จากกัน ทั้งนี้ยอดรวมอาจพิจารณาจากบางส่วนหรือทั้งหมดของการปรับปรุงรายการ การปรับปรุงรายการดังกล่าว ได้แก่
45.1 ผลกระทบของสัญญาใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในกลุ่ม (ย่อหน้า 28)
45.2 การเปลี่ยนแปลงของจ านวนส่วนแบ่งของกิจการในมูลค่ายุติธรรมของรายการอ้างอิง (ดูย่อหน้าที่ ข104.2.1) ยกเว้นส่วนที่เกี่ยวกับ

45.2.1 การปฏิบัติตามย่อหน้า ข115 (ในการลดความเสี่ยง)
45.2.2   การลดลงของจ านวนส่วนแบ่งของกิจการในมูลค่ายุติธรรมของรายการอ้างอิงที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของก าไรจากการให้บริการตาม

สัญญา ซึ่งท าให้เกิดผลขาดทุน (ย่อหน้า 48) หรือ
45.2.3 การเพ่ิมข้ึนของจ านวนส่วนแบ่งของกิจการในมูลค่ายุติธรรมของรายการอ้างอิงท าให้กลับรายการของจ านวนเงินตามข้อ 45.2.2

45.3   การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดจากการปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริการในอนาคต ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้า ข101 ถึง ข118
ยกเว้นส่วนที่เก่ียวกับ

45.3.1 การน าย่อหน้า ข115 (ในการลดความเสี่ยง) มาถือปฏิบัติ
45.3.2  การเพ่ิมข้ึนของกระแสเงินสดจากการปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญา ที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของก าไรจากการให้บริการตามสัญญา ซึ่งท าให้

เกิดผลขาดทุน (ดูย่อหน้า 48) หรือ
45.3.3  การลดลงของกระแสเงินสดจากการปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญาปันส่วนไปยังองค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุนของหนี้สินส าหรับการ

คุ้มครองท่ีเหลืออยู่จากการน าย่อหน้า 50(ข) มาถือปฏิบัติ
45.4 ผลกระทบจากผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นจากก าไรจากการให้บริการตามสัญญา และ
45.5   จ านวนที่รับรู้เป็นรายได้การประกันภัยเนื่องจากการโอนการบริการตามสัญญาประกันภัยในระหว่างรอบระยะเวลา ซึ่งก าหนดโดยการปันส่วนของ

ก าไรจากการให้บริการตามสัญญาที่เหลืออยู่ ณ วันสิ้นรอบ ระยะเวลารายงาน (ก่อนการปันส่วนอย่างอ่ืน) ไปยังความคุ้มครองรอบปัจจุบันและความ
คุ้มครองที่เหลืออยู่ จากการน าย่อหน้า ข119 มาถือปฏิบัติ 40
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ก าไรจากการให้บริการตามสัญญา (CSM)

ประมาณการกระแสเงินสดอนาคต

ค่าปรับปรุงความเส่ียง(RA)

การคิดลด

กระแสเงินสดจากการปฏิบตัิครบถว้นตามสญัญา
การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงิน
สดที่เกี่ยวกับการบริการในอดีต

และปัจจุบัน

รับรู้การเปลี่ยนแปลง RA ที่
เกี่ยวข้องกับการบริการในอดตี

และปัจจุบัน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
อัตราคิดลด

รับรู้ CSM จากการให้บริการ

รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงิน
จากการประกันภัยตามอตัราคิด

ลด locked in

งบก าไรขาดทุน: ผลประกอบการ
จากการให้บริการประกันภัย

งบก าไรขาดทุน: รายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการ

ประกันภัย

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่

เกี่ยวข้องกับ การ
บริการในอนาคต

สัญญาที่สร้างภาระ
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การวัดมูลค่าในภายหลัง : GMM
ตัวอย่างเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติในปัจจุบนั

TFRS 4 Balance Sheet Profit and Loss

Recognition of Asset Liability Expense Revenue
Expenses and Cash 670                Policy reserve 514 Reserve 514 Premium 1000

Claims paid and Com 200
adjust Reserve Claims 100

Equity Expense 30
RE 156 Profit 156

TFRS 17 Balance Sheet Profit and  Loss

Recognition of Asset Liability Expense Revenue

subsequent Cash 670LFRC Actual claims 100 Expected calims 100
service provided PVFC 514 Actual exp 30 Expected exp 30
Change in RA, CSM RA 51        ACQ exp 66 Allocated ACQ 66
Accrete Interest CSM 70 IFIE - FCF 10 RA release 13

IFIE – RA* 1 CSM release 35
Equity IFIE - CSM 2 244
RE 35 Profit 35

เมื่อได้ให้บริการคุ้มครองชีวิตและจ่ายค่าใช้จ่าย (t=1)

* ยอ่หนา้ 81 กิจการไม่จ  าเป็นตอ้งแยกการเปล่ียนแปลง RA ระหวา่งผลประกอบการบริการประกนัภยัและ IFIE ถา้กิจการไม่แยก การเปล่ียนแปลงทั้งหมดใน RA แสดงไวใ้นผลประกอบการบริการประกนัภยั

Cash flows t=

1 2 3 Total Present  Value

Premiums 

Commission

Expenses (20,000) (10,000) (30,000) (29,814)

Death Benefit (200,000) (300,000) (500,000) (483,842)

(513,656)       

Risk Adjustment 51,366

Cont ractual Service Margin 70,333           
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การวัดมูลค่าในภายหลัง : GMM
ตัวอย่างเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติในปัจจุบนั

t=

1 2 3

Profit & Loss : IFRS 17

Expected Insurance claims 100,000       200,000       300,000       

Expected Insurance expenses 30,000         20,000         10,000         

Allocat ion of recovery of insurance acquisit ion cash flows66,000         67,000         67,000         

Change in Risk Adjustment 13,051         22,038         31,024         

Recognised CSM 34,642         35,833         36,687         

Insurance revenue 243,692       344,871       444,711       

Incurred Insurance claims 100,000       200,000       300,000       

Incurred Insurance expenses 30,000         20,000         10,000         

Allocat ion of insurance acquisit ion cash flows 66,000         67,000         67,000         

Losses on onerous cont racts and reversals -                -                -                

Insurance service expenses 196,000       287,000       377,000       

Insurance service results 47,692         57,871         67,711         

Investment  return

Insurance finance income or expense (13,047)        (11,662)        (8,566)          

Investment results (13,047)        (11,662)        (8,566)          

Profit before tax 34,646         46,209         59,145         140,000        

t=

1 2 3

Profit & Loss : IFRS 4

Gross premium writ ten 1,000,000 - -

Increase in Long-term technical reserve 513,656 (210,645) (303,011)

Benefits payments and Insurance claims 100,000 200,000 300,000

Commission expenses 200,000 - -

Underwrit ing and Operat ing Expenses 30,000 20,000 10,000

843,656 9,355 6,989

Profit  before Tax 156,344 (9,355) (6,989) 140,000
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การวัดมูลค่าในภายหลัง : VFA
ตัวอย่างเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติในปัจจุบนั

TFRS 4 Balance Sheet Profit and Loss

Asset Liability Expense Revenue
Cash 25                Policy reserve 296 Reserve 296 Premium 600

Unit fund 288Investment liab 288 Com 100
Claims 400

Equity Expense 75
RE (271) Profit (271)

313 313

TFRS 17 Balance Sheet Profit and  Loss

Asset Liability Expense Revenue

Cash 25LFRC Actual claims 400 Expected calims 400
Unit fund 288PVFC 94 Actual exp 75 Expected exp 75

RA 13        ACQ exp 50 Allocated ACQ 50
CSM 93        IFIE 12 RA release 20

CSM release 93
Equity
RE 113 Profit 113Investment income 12

313 313

ผลประกอบการเมื่อสิ้นปีที่ 1 (t=1)

Fund value Projection Year 1 Year 2

BOP -                288.40           

Premium 400.00          210.00           

Return 12.00            14.95             

Death (82.40)          (102.67)         

Surrender (41.20)          (51.34)            

Maturity (359.35)         

EOP 288.40          -                  

PVFCF Year 1 Year 2

Premium 700.00           

Acquisition cost

Maintenance Expense (24.27)            

Death - ISE (271.84)         

Death - Account value (99.68)            

Surrender - Account value (49.84)            

Maturity - Account value (348.88)         

(94.52)            

Risk Adjustment 13.59             

CSM -                92.65             

Projected cash flows Year 1 Year 2

Premium 1,000.00      700.00           

Acquisition cost (100.00)        

Maintenance Expense (75.00)          (25.00)            

Death - ISE (400.00)        (280.00)         

Death - Account value (82.40)          (102.67)         

Surrender - Account value (41.20)          (51.34)            

Maturity - Account value (359.35)         

301.40          (118.35)         
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การวัดมูลค่าในภายหลัง : VFA
ตัวอย่างเปรียบเทียบกับวิธีปฏิบัติในปัจจุบนั

t=

1 2

Profit & Loss : IFRS 4

Gross premium writ ten 600 490

Increase in Long-term technical reserve 296 (296)

Benefits payments and Insurance claims 475 305

Commission expenses 100

Underwrit ing and Operat ing Expenses - -

871 9

Profit  before Tax (271) 481 210

1 2

Profit & Loss : IFRS 17

Expected Insurance claims 400          280           

Expected Insurance expenses 75            25             

Allocat ion of recovery of insurance acquisit ion cash flows 50            50             

Change in Risk Adjustment 20            14             

Recognised CSM 93            83             

Insurance revenue 638          452           

Incurred Insurance claims 400          280           

Incurred Insurance expenses 75            25             

Allocat ion of insurance acquisit ion cash flows 50            50             

Losses on onerous cont racts and reversals -           -            

Insurance service expenses 525          355           

Insurance service results 113          97             

Investment  return 12            15             

Insurance finance income or expense (12)           (15)            

Investment results -           -            

Profit before tax 113          97             210          
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(ย่อหน้าท่ี47)
• สัญญาประกันภัยจะเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระในวันรับรู้รายการ

เริ่มแรก ถ้ากระแสเงินสดจากการปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญา
ท่ีปันส่วนให้กับสัญญาด้วยกระแสเงินสดท่ีท าให้ได้มาซึ่งการ
ประกันภัยท่ีได้เคยรับรู้มาก่อน และกระแสเงินสดใดๆ ท่ีเกิด
จากสัญญาประกันภัยนั้น ณ วันรับรู้รายการเริ่มแรก ซึ่ง
โดยรวมแล้ว เป็นกระแสเงินสดจ่ายสุทธิ

• กิจการต้องรับรู้ขาดทุนในก าไรหรือขาดทุนส าหรับกระแสเงิน
สดจ่ายสุทธิของกลุ่มของสัญญาท่ีสร้างภาระ

• ก าไรจากการให้บริการตามสัญญาของกลุ่มสัญญาเท่ากับศูนย์

กระแส
เงินสด
เข้า

กระแส
เงินสด
ออก

อัตราคิด
ลด

องค์ประกอบท่ีเป็นส่วน
ของผลขาดทุน

การปรับปรุงความเสี่ยง

สัญญาที่สร้างภาระในวันรับรู้รายการเริ่มแรก
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สัญญาที่สร้างภาระในการวัดมูลค่าภายหลัง

(ย่อหน้าท่ี48)
• การเปลี่ยนแปลงในประมาณการของกระแสเงินสด

ในอนาคตท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการในอนาคต และ
การปรับปรุงความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงท่ีไม่ใช่
ความเสี่ยงทางการเงินเกินกว่ามูลค่าตามบัญชีของ
ก าไรจากการให้บริการตามสัญญา

• กิจการต้องรับรู้ขาดทุนในก าไรหรือขาดทุนในส่วน
ท่ีเกินมา

อัตราคิด
ลด

องค์ประกอบที่เป็นส่วนของ
ผลขาดทุน

การเปลี่ยนแปลงในประมาณ
การของกระแสเงินสดใน

อนาคต

ก าไรจากการ
ให้บริการตาม
สัญญาต้นงวด
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การวัดมูลค่าภายหลัง

(ย่อหน้าที่49)
• กิจการต้องตั้ง (หรือเพิ่ม) องค์ประกอบที่เป็น

ส่วนของผลขาดทุนของหนี้สินส าหรับความ
คุ้มครองที่เหลืออยู่ ส าหรับกลุ่มสัญญาที่สร้าง
ภาระ

• องค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุนจะเป็น
ตัวก าหนดจ านวนเงินที่แสดงในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนเป็นการกลับรายการขาดทุนจาก
กลุ่มสัญญาที่สร้างภาระและเป็นผลให้ไม่รวมใน
การก าหนดรายได้การประกันภัย

หน้ีสินส าหรับความคุ้มครองท่ีเหลืออยู่ –
องค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุน

หนี้สินส าหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ - ที่ไม่รวม
เป็นองค์ประกอบท่ีเป็นส่วนของผลขาดทุน
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การวัดมูลค่าภายหลัง

(ย่อหน้าที5่0)
• การเปลี่ยนแปลงภายหลังในกระแสเงินสดจากการปฏิบัติ

ครบถ้วนตามสัญญาของหนี้สินส าหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ 
โดยใชเ้กณฑ์อย่างเป็นระบบระหว่าง 
o องค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุนของหนี้สินส าหรับ

ความคุ้มครองที่เหลืออยู่ และ 
o หนี้ สิ นส าหรับความคุ้ มครองที่ เหลื ออยู่ ซึ่ ง ไม่ รวม

องค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุน
• กิจการต้องปรับปรุงก าไรจากการให้บริการตามสัญญา เฉพาะ

ส่วนที่เกินกว่าการลดลงของจ านวนที่ปันส่วนไปยังองค์ประกอบ
ที่เป็นส่วนของผลขาดทุน 

(ย่อหน้าที5่2)
• วิธีการปันส่วนอย่างมีระบบจะต้องส่งผลให้จ านวนทั้งหมดที่ถูก

ปันส่วนไปยังองค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุนเท่ากับศูนย์
ในวันสุดท้ายของระยะเวลาที่คุ้มครองของกลุ่มของสัญญา

หนี้สินส าหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ –
องค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุน

หนี้สินส าหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ -
ที่ไม่รวมเป็นองค์ประกอบที่เป็นส่วนของ

ผลขาดทุน

เกณฑ์ปันส่วนอย่างเป็นระบบ
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ตัวอย่างการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาที่สร้างภาระ

สัญญาประกันภัยระยะเวลาคุ้มครอง 4 ปี

เบี้ยประกันภัย CU 100

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องที่ประมาณการไว้ CU160 (CU40 ต่อป)ี

สิ้นปีที่2: เปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องส าหรับปีที่3 
และปีที่4 -CU10 (-CU5 ต่อปี)
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ตัวอย่างการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาที่สร้างภาระ: ปีที่1

การรับรู้รายการเร่ิมแรก

มูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดเข้า CU 100

มูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดออก CU 160

การปรับปรุงความเสี่ยง -

มูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสดออกสุทธิ CU 60

องค์ประกอบท่ีเป็นส่วนของผลขาดทุน CU 60

การวัดมูลค่าภายหลัง

รับรู้รายได้การประกันภัย CU 40

หัก รายได้การประกันภัยที่ปันส่วนให้
องค์ประกอบท่ีเป็นส่วนของผลขาดทุน
(60/160*40)

(CU15)

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการประกันภัย

ผลขาดทุนจากสัญญาท่ีสร้างภาระ (CU60)

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
40-(60/160*40)

(CU 25)หนี้สินส าหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ – องค์ประกอบ
ที่เป็นส่วนของผลขาดทุน = CU60

หนี้สินส าหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ – ที่ไม่รวมเป็น
องค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุน = CU100

หนี้สินส าหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ – องค์ประกอบที่เป็นส่วน
ของผลขาดทุน = CU60-CU15 = CU45

หนี้สินส าหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ – ที่ไม่รวมเป็น
องค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุน = CU100-CU25=CU75
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ตัวอย่างการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาที่สร้างภาระ: ปีที่2

กิจการต้องปรับปรุงก าไรจากการให้บริการตามสัญญา 
เฉพาะส่วนที่เกินกว่าการลดลงของจ านวนที่ปันส่วนไป
ยังองค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุน 

การวัดมูลค่าภายหลัง

รับรู้รายได้การประกันภัย CU 40

หัก รายได้การประกันภัยที่ปันส่วนให้
องค์ประกอบท่ีเป็นส่วนของผลขาดทุน
(60/160*40)

(CU15)

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการประกันภัย

ผลขาดทุนจากสัญญาท่ีสร้างภาระ (CU60)

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง
40-(60/160*40)

(CU 25)

หนี้สินส าหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ – องค์ประกอบที่เป็นส่วน
ของผลขาดทุน = CU45-CU15 = CU30

หนี้สินส าหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ – ที่ไม่รวมเป็น
องค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุน = CU75-CU25=CU50

การเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายท่ี
เกี่ยวข้องก่อนเปล่ียนสมมติฐาน

CU 80

เปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องส าหรับปีท่ี3 และปีท่ี4 

(CU10)

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายท่ี
เกี่ยวข้องหลังเปล่ียนสมมติฐาน

CU70

กลับรายการผลขาดทุนจากสัญญาท่ีสร้างภาระ (CU30)

ก าไรจากการให้บริการตามสญัญา CU40
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สัญญาประกันภัยต่อ
(ภาคผนวก ก: ค านิยาม) สัญญาประกันภัยซึ่งออกโดยกิจการหนึ่ง (ผู้รับประกันภัยต่อ) เพื่อจะ
ชดเชยให้แก่อีกกิจการหนึ่ง ส าหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากสัญญาประกันภัยหน่ึงสัญญาหรือ
มากกว่าที่ออกโดยกิจการนั้น (สัญญาอ้างอิง)

(ย่อหน้าที่ 60) ข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อ

สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้
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การรับรู้รายการ

สัญญาประกันภัยต่อท่ีถือ
ไว้ที่ให้ความคุ้มครองแบบตามสัดส่วน

กิจการต้องรับรู้กลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ตั้งแต่วันใดวันหนึ่งที่
เกิดก่อนระหว่าง
• วันเริ่มต้นของระยะเวลาคุ้มครองของกลุ่มของสญัญาประกันภัยต่อที่

ถือไว้และ
• วันที่กิจการรับรู้กลุ่มของสัญญาประกันภัยอ้างอิงที่สร้างภาระ ถ้า

กิจการได้เข้าท าสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ที่เกี่ยวข้องที่อยูใ่นกลุ่ม
ของสัญญาประกันภัยที่ต่อที่ถอืไว้ ณ วันที่ หรือ ก่อนวันที่ดังกล่าว

กิจการต้องรับรู้กลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้วันที่ซึ่งสัญญา
ประกันภัยอ้างอิงใดๆ รับรู้เมื่อเริ่มแรก ถ้าวันที่ดังกล่าวเกิดภายหลังการ
เริ่มต้นของระยะคุ้มครองของกลุ่มสญัญาประกันภัยต่อที่ถือไว้

ไม่ใช่

ใช่
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การวัดมูลค่า

มูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดอนาคต

การปรับปรุงความ
เสี่ยง

ต้นทุนสุทธิ/ก าไร
สุทธิจากการซื้อ
ประกันภัยต่อ

สินทรัพย์/หน้ีสิน
จากสัญญา

ประกันภัยต่อ

1. General Measurement Model (GMM)

2. วิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย 

สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ไม่สามารถเป็นสัญญาประกันภัยที่มสี่วน
ร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง
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ประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต

(อ้างอิงย่อหน้าที่ 63)
• ใช้สมมติฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกันกับสัญญาอ้างอิงเพื่อวัดมูลค่าประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดอนาคตส าหรับ

กลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้
• รวมผลกระทบของความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดของภาระผูกพันโดยผู้ออกสัญญาประกันภัยต่อ
• รวมผลกระทบของหลักประกันและผลขาดทุนจากข้อพิพาท

การปรับปรุงความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน

• (อ้างอิงย่อหน้าที่ 64) แสดงจ านวนเงินของความเสี่ยงที่โอนจากผู้ถือสัญญาของกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อไปยังผู้ออกสัญญานั้น
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ก าไรจากการให้บริการตามสัญญา ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก

• (ย่อหน้าท่ี 65) ณ วันท่ีรับรู้เมื่อเริ่มแรกได้ปรับให้สะท้อนข้อเท็จจริงท่ีว่ากลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ไม่มีก าไรท่ียังไม่รับรู้ แต่มีต้นทุนสุทธิหรือกาไร
สุทธิจากการซื้อประกันภัยต่อแทน

• (ย่อหน้าท่ี 65ก) ต้นทุนสุทธิจากการซื้อความคุ้มครองประกันภัยต่อท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้วก่อนหน้าการซื้อกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือ
ไว้ ต้องรับรู้ต้นทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนทันที

• (ย่อหน้าท่ี 68) สัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ไม่สามารถเป็นสัญญาสร้างภาระ

มูลค่าปัจจุบันกระแส
เงินสดออก (เบ้ีย

ประกันภัยต่อจ่าย)

ก าไรจากการให้บริการตาม
สัญญา - ต้นทุนสุทธิ

การปรับปรุงความเส่ียง

มูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด
เข้า (ค่าสินไหมรับคืนจากการ

ประกันภัยต่อ)

มูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด
ออก (เบ้ียประกันภัยต่อจ่าย)

ก าไรจากการให้บริการตาม
สัญญา – ก าไรสุทธิ การปรับปรุงความเส่ียง

มูลค่าปัจจุบันกระแสเงินสด
เข้า (ค่าสินไหมรับคืนจากการ

ประกันภัยต่อ)

ต้นทุนสุทธิจากการซื้อประกันภัยต่อ ก าไรสุทธิจากการซื้อประกันภัยต่อ
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การวัดมูลค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กรณีรับรู้การเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดจากการปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญา

General principle

Current or past service งบก าไรขาดทุน

Future service ก าไรจากการให้บริการตามสัญญา 

The effect of time value of money and 
financial risk

งบก าไรขาดทุน หรือ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

Exception to general principle

Future service
- When the related change in the underlying 
contract is recognized in P/L

งบก าไรขาดทุน
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ก าไรจากการให้บริการตาม
สัญญา ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน
(อ้างอิงย่อหน้าที่ 66 และ 66ก)

ก าไรจากการให้บริการตามสัญญา ณ วันต้นงวด

ผลกระทบของสัญญาใหม่ท่ีเพ่ิมเข้ามาในกลุ่ม

ดอกเบี้ยท่ีเพ่ิมขึ้นจากมูลค่าตามบัญชีของก าไรจากการให้บริการตามสัญญา

การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดจากการปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการในอนาคต

ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

จ านวนเงินท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเนื่องจากการบริการท่ีได้รับในรอบระยะเวลา ซึ่งก าหนดโดย
การปันส่วนของก าไรจากการให้บริการตามสัญญาท่ียังเหลืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

(ก่อนการปันส่วนใดๆ)

การกลับรายการผลขาดทุนท่ีได้รับคืนจากสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้

รับรู้รายได้เมื่อกิจการรับรู้ผลขาดทุน ณ วันท่ีรับรู้เมื่อเริ่มแรกของกลุ่มสัญญาประกันภัยอ้างอิงท่ี
สร้างภาระ

การวัดมูลค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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ผลขาดทุนที่ได้รับคืน

(ย่อหน้าที่ 66ข และ ข119ฉ) หลังจากกิจการก าหนดองค์ประกอบผลขาดทุนที่ได้รับคืน

• กิจการต้องปรับปรุงองค์ประกอบผลขาดทุนที่ได้รับคืนโดยสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบที่
เป็นส่วนของผลขาดทุนของกลุ่มสัญญาประกันภัยอ้างอิงที่สร้างภาระ

• มูลค่าตามบัญชีขององค์ประกอบผลขาดทุนที่ได้รับคืนต้องไม่เกินส่วนของมูลค่าตามบัญชีของ
องค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุนของกลุ่มสัญญาประกันภัยอ้างอิงที่สร้างภาระที่กิจการคาดว่าจะ
ได้รับคืนจากกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้

ผลขาดทุนของกลุ่มสัญญาประกันภัยอ้างอิงที่
สร้างภาระ

%ของค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มสัญญาประกันภัย
อ้างอิงที่สร้างภาระที่กิจการคาดว่าจะได้รับคืนจาก

กลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้
xผลขาดทุนที่ได้รับคืน =
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วิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้

(อ้างอิงย่อหน้าที่ 69) กิจการใช้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัยถ้า
• กิจการคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่าผลของการวัดมูลค่าจะต้องไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสาคัญจากผลของการถือปฏิบัติ 

General measurement model หรือ
• ระยะเวลาคุ้มครองของของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้คือ หนึ่งปี หรือน้อยกว่า

(อ้างอิงย่อหน้าที่ 70) กิจการไม่สามารถเข้าเงื่อนไข หากกิจการคาดว่าจะมีความผันผวนอย่างมี
นัยส าคัญในกระแสเงินสดจากการปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญา

(อ้างอิงย่อหน้าที่ 70ก) รับรู้รายได้เมื่อกิจการรับรู้ผลขาดทุน ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของกลุ่มสัญญาประกันภัยอ้างอิงที่สร้าง
ภาระ โดยการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ส าหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่แทนการปรับปรุงก าไรจากการให้บริการ
ตามสัญญา
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(ภาคผนวก ก: ค านิยาม) เครื่องมือทางการเงินที่ให้แก่นักลงทุนเป็นการเฉพาะกับสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับ
ผลประโยชน์เพิ่มเติมเป็นจ านวนซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ออกสัญญา ซึ่ง

• คาดว่าจะเป็นสัดส่วนที่มีนัยส าคัญของผลประโยชน์ทั้งหมดตามสัญญา
• จังหวะเวลาหรือจ านวนเงินของสัญญาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ออกสัญญา และ
• ผลประโยชน์ตามสัญญาที่จะได้รับขึ้นอยู่กับ

o ผลตอบแทนของกลุ่มสัญญาที่ระบุไว้หรือประเภทของสัญญาที่ระบุไว้
o ผลตอบแทนจากการลงทุนที่เกิดขึ้นแล้วและ หรือท่ียังไม่เกิดขึ้นจากกลุ่มของสินทรัพย์ที่ระบุไว้ซึ่งถือโดยผู้

ออกสัญญา หรือ
o ก าไรหรือขาดทุนของกิจการ หรือกองทุนที่ออกสัญญานี้
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• ไม่มีการโอนความเสี่ยงด้านการประกันภัยที่มีนัยส าคัญ

• น ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย มาถือปฏิบัติ หากกิจการที่เป็นผู้ออกสัญญา
ลงทุนที่มีลักษณะร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจนั้นออกสัญญาประกันภัยด้วย
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ด้าน สัญญาลงทุนที่มีลักษณะร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ

วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก วันที่กิจการเข้าเป็นคู่สัญญา

ขอบเขตของสัญญา ▪ กระแสเงินสดอยู่ภายในขอบเขตของสัญญา ถ้าเป็นผลมาจากภาระ
ผูกพันที่ เป็นสาระส าคัญของกิจการที่จะส่งมอบเงินสด ณ วันที่
ปัจจุบันหรือวันที่อนาคต

▪ กิจการไม่มีภาระผูกพันที่เป็นสาระส าคัญที่จะส่งมอบเงินสด ถ้ากิจการ
มีความสามารถในทางปฏิบัติที่จะก าหนดราคาส าหรับค าสัญญาในการ
ส่งมอบเงินสดที่สะท้อนถึงจ าานวนเงินสดที่สัญญาไว้และความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด

การปันส่วนก าไรจากการให้บริการตามสัญญา รับรู้ก าไรจากการให้บริการตามสัญญาตลอดระยะเวลาของกลุ่มของ
สัญญาอย่างเป็นระบบที่สะท้อนถึงการโอนของการให้บริการลงทุนภายใต้
สัญญา

(ย่อหน้าที่ 71) ข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ได้เปลี่ยนแปลงส าหรับสญัญาลงทุนที่มีลกัษณะร่วม
รับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ ดังนี้
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• (อ้างอิงย่อหน้าที่ 74) กิจการต้องตัดรายการสัญญาประกันภัยออกจากบัญชีเมื่อ

• (อ้างอิงย่อหน้าที่75) การท าสัญญาประกันภัยต่อไม่ท าให้เกิดการตัดรายการสัญญาประกันภัย

• (อ้างอิงย่อหน้าที่72) การใช้สิทธิที่มีอยู่ในข้อก าหนดของสัญญาไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลง

ภาระผูกพันที่ระบุในสัญญา
ประกันภัยนั้นหมดลง หรือ

เงื่อนไขของสัญญาประกันภัยมี
การเปลี่ยนแปลง
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• (อ้างอิงย่อหน้าที่ 72) หากเงื่อนไขของสัญญาประกันภัยมกีารเปลี่ยนแปลง กิจการต้องตัดรายการสัญญาเดิมออกจากบัญชีและรับรู้สัญญาที่มี
การเปลี่ยนแปลงเป็นสญัญาใหม่ ในกรณีดังนี้

➢เงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงได้รวมอยู่ตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญา สัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงจะต้อง...

➢สัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เข้า...

ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบเขตของ
มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 17

แยกองค์ประกอบที่ต่างกัน
ออกจากสัญญาประกันภัย

หลัก

มีขอบเขตของสัญญาที่
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ

รวมอยู่ในกลุ่มของ
สัญญาที่ต่างกันหรือ หรือ หรือ

นิยามของสัญญาประกันภัยที่มลีักษณะการร่วมรับ
ผลประโยชน์โดยตรง (หรือในทางกลับกัน)

เงื่อนไขที่สามารถใช้วิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัยหรือ
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• (อ้างอิงย่อหน้าที่ 76) กิจการตัดรายการสญัญาประกันภัยจากกลุม่ของสัญญาประกันภัยออก
จากบัญชีเน่ืองจากรับรู้สญัญาใหม่ ต้องปรับปรุง...

• กิจการวัดมูลค่าสัญญาใหม่ที่รบัรู้โดยสันนิษฐานว่ากจิการได้รับเบี้ยประกันภยั ณ วันที่มีการ
เปลี่ยนแปลง

กระแสเงินสดจากการปฏิบัติครบถ้วนตามสัญญาได้ปันส่วนไปยังกลุ่มของสัญญาประกันภัยที่ปรับปรุง

ก าไรจากการให้บริการตามสัญญาของกลุ่มของสัญญาประกันภัย

จ านวนของหน่วยความคุ้มครองส าหรับการบริการตามสัญญาประกันภัยที่เหลืออยู่ที่คาดไว้
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78 กิจการต้องแยกแสดงรายการในงบฐานะการเงินส าหรับมูลค่าตามบัญชีของพอร์ตโฟลิโอ เป็นรายการต่อไปนี้ 

78.1 สัญญาประกันภัยที่ออกที่เป็นสินทรัพย์ 

78.2 สัญญาประกันภัยที่ออกที่เป็นหนี้สิน 

78.3 สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ที่เป็นสินทรัพย์ และ 

78.4 สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ท่ีเป็นหนี้สิน
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การแสดงรายการปัจจุบัน การแสดงรายการตาม ร่าง TFRS 17
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด [ไม่มีผลกระทบจาก IFRS 17]
เบี้ยประกันภัยค้างรับ -
รายได้จากการลงทุนค้างรับ [ไม่มีผลกระทบจาก IFRS 17]
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ [ไม่มีผลกระทบจาก IFRS 17]
สินทรัพย์ลงทุน [ไม่มีผลกระทบจาก IFRS 17]

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ [ไม่มีผลกระทบจาก IFRS 17]
เงินให้กู้ยืม – policy loan -
เงินให้กู้ยืม –อ่ืนๆ [ไม่มีผลกระทบจาก IFRS 17]
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน [ไม่มีผลกระทบจาก IFRS 17]

ทรัพย์สินรอการขาย [ไม่มีผลกระทบจาก IFRS 17]
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ [ไม่มีผลกระทบจาก IFRS 17]
ค่าความนิยม [ไม่มีผลกระทบจาก IFRS 17]
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น [ไม่มีผลกระทบจาก IFRS 17]
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี [ไม่มีผลกระทบจาก IFRS 17]
สินทรัพย์อื่น [ไม่มีผลกระทบจาก IFRS 17]

รวมสินทรัพย์ รวมสินทรัพย์
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การแสดงรายการปัจจุบัน การแสดงรายการตาม ร่าง TFRS 17
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม [ไม่มีผลกระทบจาก IFRS 17]
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ หน้ีสินจากสัญญาประกันภัยต่อ
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ [ไม่มีผลกระทบจาก IFRS 17]
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย [ไม่มีผลกระทบจาก IFRS 17]
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน [ไม่มีผลกระทบจาก IFRS 17]
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี [ไม่มีผลกระทบจาก IFRS 17]
หนี้สินอื่น [ไม่มีผลกระทบจาก IFRS 17]
รวมหนี้สิน รวมหนี้สิน

ย่อหน้า 78
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80 การถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 41 และ 42 กิจการต้องแยกจ านวนที่รับรู้ในงบก าไรหรือขาดทุนและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อไปนี้ให้เรียกว่างบผลการด าเนินงานการเงิน) ออกเป็น 

80.1 ผลประกอบการจากการให้บริการประกันภัย (ย่อหน้าที่ 83 ถึง 86) ประกอบด้วยรายได้การ
ประกันภัยและค่าใช้จ่ายการบริการประกันภัย และ

80.2 รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัย (ย่อหน้าที่ 87 ถึง 92)

82 กิจการต้องแสดงรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้แยกจากรายได้หรือค่าใช้จ่ายจาก
สัญญาประกันภัยที่ออก
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การแสดงรายการในงบผลการด าเนินงานการเงิน

การแสดงรายการปัจจุบัน การแสดงรายการตาม ร่าง TFRS 17
รายได้

เบี้ยประกันภัยรับ รายได้การประกนัภัย
หัก เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ ค่าใช้จ่ายการบริการประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ รายได้/ค่าใช้จ่ายสุทธิจากสัญญาประกนัภัยต่อท่ีถือไว้ (*)
หัก ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายไดเ้พิ่ม (ลด) จากปีก่อน ผลประกอบการจากการให้บรกิารประกันภัย
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกันภัยต่อ
รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ [รายการเกี่ยวกับเงินลงทุน]
[รายการเกี่ยวกับเงินลงทุน] รายได้จากการลงทุนสุทธิ
รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย   รายได้/ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยที่ออก
ส ารองประกันภัยส าหรบัสัญญาประกนัภัยระยะยาวเพ่ิม (ลด) รายได้/ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยตอ่ท่ีถือไว้
ส ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเพิ่ม (ลด) รายได้/ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันสุทธิ
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน 
หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย ต้นทุนทางการเงินอ่ืน

และค่าสินไหมทดแทนรบัคืนจากการประกันภัยต่อ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน
ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ [รายการอื่น ๆ]
ค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอื่น ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน ก าไร (ขาดทุน)สุทธิ
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย (*) อาจแยกแสดงรายการเป็น

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ จ านวนการปันสว่นเบีย้ประกนัภยัทีจ่่าย
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ จ านวนทีไ่ดร้บัคนืมาจากผูร้บัประกนัภยัต่อ
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ

ย่อหน้า 41 42 82-86

ย่อหน้า 87-92

ย่อหน้า 86
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การแสดงรายการในงบผลการด าเนินงานการเงิน

การแสดงรายการปัจจุบัน การแสดงรายการตาม ร่าง TFRS 17
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง รายการที่จะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

[รายการอื่น ๆ] รายได/้ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยที่ออก

[รายการอื่น ๆ] รายได/้ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้
[รายการอ่ืน ๆ] [รายการอ่ืน ๆ]

รายการที่จะไม่ถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง รายการที่จะไม่ถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
[รายการอื่น ๆ] [รายการอื่น ๆ]
[รายการอื่น ๆ] [รายการอื่น ๆ]
[รายการอื่น ๆ] [รายการอื่น ๆ]

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ย่อหน้า 82 90
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การเปิดเผยข้อมูล

93 วัตถุประสงค์ของข้อก าหนดการเปิดเผยข้อมูลคือ กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินร่วมกันกับข้อมูลในงบฐานะ
การเงิน งบผลการด าเนินงานการเงิน และ งบกระแสเงินสด เพื่อให้พื้นฐานแก่ผู้ใช้งบการเงินเพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดจากสัญญา
ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ที่มีต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน
การเงิน และกระแสเงินสดของกิจการ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์นั้น กิจการต้องเปิ ดเผยข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเกี่ยวกับ 

93.1 จ านวนเงินที่รับรู้ในงบการเงินจากสัญญาภายใต้ขอบเขตมาตรฐานการรายงานทาง การเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย 
(ดูย่อหน้าที่ 97 ถึง 116) 

93.2 ดุลยพินิจที่ส าคัญและการเปลี่ยนแปลงในดุลยพินิจเหล่านั้นที่ใช้เมื่อถือปฏิบัติตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
เรื่อง สัญญาประกันภัย (ดูย่อหน้าที่ 117 ถึง 120) และ 

93.3 ลักษณะและขอบเขตของความเสี่ยงจากสัญญาภายใต้ขอบเขตมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญา
ประกันภัย (ดูย่อหน้าที่ 121 ถึง 132)
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การเปิดเผยข้อมูล

การอธิบายจ านวนเงินที่รับรู้
สัญญาท่ีน าวิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัยมาใช้

- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขที่บริษัทการเข้าเงื่อนไขการใช้วิธีปันส่วนเบ้ียประกันภัย

- การกระทบยอดจากยอดคงเหลือต้นงวดไปยังยอดคงเหลือปลายงวด

- หนี้สินสุทธิ (หรือสินทรัพย์สุทธิ) ส าหรับองค์ประกอบของความคุ้มครองที่เหลืออยู่โดยไม่รวมองค์ประกอบท่ี
เป็นส่วนของผลขาดทุน

- องค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุนใด ๆ

- หนี้สินส าหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว ต้องเปิดเผยการกระทบยอดประมาณการของมูลค่าปัจจุบัน
ของกระแสเงินสดอนาคต และค่าปรับปรุงความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน

ย่อหน้า 100-100.3.2

ย่อหน้า 97
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การเปิดเผยข้อมูล

การอธิบายจ านวนเงินที่รับรู้ (ต่อ)
สัญญาประกันภัยที่ใช้วิธีนอกเหนือจากวิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย

- การกระทบยอดจากยอดคงเหลือต้นงวดไปยังยอดคงเหลือปลายงวด

- ประมาณการของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดอนาคต

- ค่าปรับปรุงความเสี่ยง (Risk Adjustment) ส าหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน และ

- ก าไรจากการให้บริการตามสัญญา (contractual service margin)

- การวิเคราะห์รายได้การประกันภัยที่รับรู้ในรอบระยะเวลา

- ผลกระทบในงบฐานะการเงิน โดยแยกแสดงรายการระหว่างสัญญาประกันภัยที่ออกและสัญญาประกันภัยต่อที่
ถือไว้ ซึ่งรับรู้เม่ือเริ่มแรกในรอบระยะเวลา

- เปิดเผยว่าเม่ือใดกิจการคาดว่าจะรับรู้ก าไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญาท่ีคงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานในก าไรหรือขาดทุน โดยการแสดงข้อมูลเชิงปริมาณตามช่วงเวลา (time bands) ที่
เหมาะสม โดยข้อมูลที่ให้ต้องแยกแสดงส าหรับสัญญาประกันภัยที่ออกและสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้

ย่อหน้า 101-101.3

ย่อหน้า 106

ย่อหน้า 107

ย่อหน้า 109
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การเปิดเผยข้อมูล

การอธิบายจ านวนเงินที่รับรู้ (ต่อ)
รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัย

- เปิดเผยและอธิบายจ านวนเงินทั้งหมดของรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน

- ส าหรับสัญญาที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง

- อธิบายส่วนประกอบและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของรายการอ้างอิง

- หากกิจการเลือกที่จะไม่ปรับปรุงก าไรจากการให้บริการตามสัญญาส าหรับบางการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดเพื่อ
ท าให้เสร็จสิ้น ต้องเปิดเผยผลกระทบของทางเลือกดังกล่าวต่อการปรับปรุงก าไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา
ส าหรับรอบระยะเวลาปัจจุบัน

- เปิดเผยเหตุผล จ านวนเงินรายการปรับปรุง และมูลค่าตามบัญชีของกลุ่มของสัญญาประกันภัย ส าหรับการเปลี่ยน
เกณฑ์การแบ่งแยกจ านวนรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัยระหว่างก าไรหรือขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ย่อหน้า 110

ย่อหน้า 111 112 113
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การเปิดเผยข้อมูล

การอธิบายจ านวนเงินที่รับรู้ (ต่อ)
จ านวนเงินในช่วงเปลี่ยนแปลง

- เปิดเผยข้อมูลที่ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถระบุผลกระทบของกลุ่มของสัญญาประกันภัยซึ่งวัดมูลค่า ณ วันถือปฏิบัติ
ในช่วงเปลี่ยนแปลง โดยถือปฏิบัติตามวิธีปรับย้อนหลังแบบดัดแปลง (The modified retrospective approach) 
หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม ส าหรับก าไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญาและรายได้การประกันภัยในงวดต่อไป

ย่อหน้า 114
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สัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
การเปิดเผยข้อมูล
ดุลยพินิจที่ส าคัญ
- เปิดเผยดุลยพินิจที่ส าคัญ โดยเปิดเผยข้อมูลข้อสมมติ และเทคนิคการประมาณการที่ใช้ รวมถึง

- วิธีที่ใช้ในการวัดมูลค่าสัญญาประกันภัย

- กระบวนการในการประมาณการข้อมูลในวิธีเหล่าน้ัน

- การเปล่ียนแปลงในวิธีการและกระบวนการที่ใช้ในการประมาณการข้อมูลซึ่งใช้ในการวัดมูลค่าสัญญา

- ถ้ากิจการเลือกแยกรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัยโดยแสดงจ านวนในก าไรหรือขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ให้เปิดเผยวิธีการก าหนดรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัยที่
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

- เปิดเผยระดับความเชื่อม่ันที่ใช้ก าหนดค่าการปรับปรุงความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทาง
การเงิน

- เปิดเผยเส้นอัตราผลตอบแทน (หรือช่วงของเส้นอัตราผลตอบแทน) ที่ใช้คิดลดกระแสเงินสด
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- กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของกรอบการก ากับดูแลที่กิจการด าเนินงานอยู่ ตัวอย่างเช่น 

เงินกองทุนขั้นต่ าหรือ อัตราดอกเบี้ยที่ประกันไว้ หากกิจการถือปฏิบัติตามย่อหน้าที่ 20 ในการก าหนด
กลุ่มของสัญญาประกันภัย 
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วิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย 
Premium Allocation Model –PAA

เป็นทางเลือกอย่างง่ายส าหรับสัญญาระยะสั้น
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หลักการ: IFRS 17 มีวิธีการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัย
อยู่สาม วิธี
- วิธีการวัดมูลค่าทั่วไป The General 

Measurement Model-GMM  (วิธีการทั่วไป)
- วิธีค่าธรรมเนียมผันแปร The Variable Fee 

Approach –VFA (ส าหรับกรมธรรม์ที่มีผลประโยชน์
การร่วมรับท่ีเข้าเงื่อนไขทุกประการตามมาตรฐาน for 
direct participating contracts)

- วิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย Premium Allocation 
Approach PAA (เป็นทางเลือกอย่างง่ายส าหรับ
สัญญาระยะสั้น optional simplification for short 
term contracts)

การรวมสัญญาประกันภัย
(Combination) และ & การแยก
องค์ประกอบของสัญญาประกันภัย 
(separation)

GMM
VFA

PAA

เข้าเงื่อนไข ของ VFA

เง่ือนไขของสัญญา
ประกันภัยได้สิทธิที่สามารถ

ใช้ PAA ได้?

VFA 
(บังคับ)

PAA (ทางเลือก)

GMM 
เท่านั้น

ไม่ใช่

ใช่

การประมิน ควรท า ณ วันเริ่มต้นของสัญญา (At policy inception) และไม่มีการเปลี่ยนแปลง เว้นแต่มีการ
เปลี่ยนแปลงสัญญา (contract modification) 

ใช่

ไม่ใช่

ไม่เลือก
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ระยะเวลาคุ้มครองของแต่สัญญาในกลุ่มของ
สัญญาประกันภัย (รวมถึง การให้บริการตาม
สัญญาประกันภัยที่เกิดจากเบี้ยประกันภัย
ทั้งหมดภายใต้ขอบเขตของสัญญาที่กาหนดไว้  
คือ หนึ่งปีหรือน้อยกว่า

ได้สิทธิที่จะใช้ PAA
ใช่

กิจการคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่า วิธีการ
ปันส่วนเบี้ยประกันภัยท าให้การวัดมูลค่าของ
หนี้สินสาหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ของกลุ่ม
ของสัญญาประกันภัยไม่แตกต่างอย่างมีสาระ
สาคัญหากถือปฏิบัติตามวิธีการวัดมูลค่าแบบ
ทั่วไป 

ไม่ใช่

วิธีการวัดมูลค่า
แบบท่ัวไป

No

ระยะเวลาคุ้มครอง 1ปีหรือน้อยกว่า ได้สิทธิเลือกนโยบายการรับรู้ค่าใช้จ่าย
การได้มาซึ่งธุรกิจ (Acquisition cost) 
รับรู้เมื่อเกิดรายการ (incurred basis) 
หรือ ตัดจ าหน่ายตามความคุ้มครอง 

(DAC) วรรค 59.1

ระยะเวลาคุ้มครองมากกว่า 1ปี 
(เช่น อัคคีภัย และ วิศวกรรม)

ได้สิทธิที่จะใช้ PAA

การรับรู้ค่าใช้จ่ายการได้มาซึ่งธุรกิจ
(Acquisition cost) 

ต้องบันทึกแบบตัดจ าหน่ายตามความ
คุ้มครองเท่านั้น  (DAC) วรรค 59.1

ใช่

ไม่ใช่
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Caveat: Fire contracts which was coverage over 1 years - data represent 70% of 
total industry- the rest 30% that not provided data are size S. The fire coverage 
over 1 years in 2020 had premium written 3,978 million.(based on limited data)
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วันที่เริ่มคุ้มครอง วันที่ในรายงานทางการเงิน หนี้สินประกันภัยที่สิ้นสุดทั้งสิน้แลว้

หนี้สินส าหรับสนิไหมทดแทนที่เกดิขึ้นแล้ว 
Liability for incurred claims

(ส่วนของภัยที่สิ้นสุดแลว้ expired risk)

หนี้สินส าหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่
Liability for remaining coverage

ความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด (unexpired risk)

• ท าการวิเคราะห์สัญญาที่สร้างภาระในระดับ
กลุ่มของสัญญา (พอร์ตโฟลิโอ) เพ่ือการ
แบ่งกลุ่มในหมายเหตุประกอบงบการเงินตาม
หลักการกระแสเงินสดที่ปฏิบัติครบถ้วน 
(Fulfillment cashflow) และมีการใส่การ
ปรับปรุงความเสี่ยง (Risk adjustment) ณ 
วั น เ ริ่ ม คุ้ ม ค ร อ ง  (Inception date) แ ล ะ
พิจารณาการประกันภัยต่อได้

• บันทึกสินไหททดแทนและค่าจัดการสินไหมทดแทน 
(Fulfillment CF) ค้างจ่าย และประเมิน IBNR ตามหลัก
คณิตศาตร์ประกันภัย 

• บันทึก ต้นทุนการได้มาซึ่งธุรกิจ (acquisition costs) ตาม
นโยบายการบัญชีที่มีสิทธิเลือก (incurred basis or DAC)
และ ต้นทุนที่เก่ียวข้องกับสัญญา (attributable expenses)  
ตามเกณฑ์คงค้าง 

• การคิดลด อาจไม่ต้องท าได้หากจังหวะเวลาน้อยกว่า 1 ปี

ณ วันที่ในรายงานทางการเงิน LRC คือ
• UPR ลบ DAC (ตามนโยบายการบัญชี) การคิดลด อาจไม่ต้องท าได้หากจังหวะเวลา

น้อยกว่า 1 ปี 
• เปิดเผย กลุ่มสัญญาที่สร้างภาระ /อาจเป็นกลุ่มสัญญาสร้างภาระ/กลุ่มอ่ืน และ การ

เปิดเผยอ่ืน ๆ 
• ประเมินส ารองจากสัญญาที่สร้างภาระ (คล้ายกับ การท า premium deficiency 

reserve และ URR ต่างกันที่องค์ประกอบ เป็นตามหลักการกระแสเงินสดที่ปฏิบัติ
ครบถ้วน (Fulfillment cashflow) และ มี  การปรับปรุงความเสี่ ยง (risk 
adjustments)  โดยพิจารณาประกันภัยต่อได้

*
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•รายได้จากการลงทุนสุทธิ (net investment income)
หมายถึง ดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนลด ค่าธรรมเนียมจากการกู้ยืม ซื้อ ซื้อลดหรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน   ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืน ดอกผลจากการให้เช่าซื้อรถและจาก

การให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าเช่า และผลประโยชน์อื่นใดท่ีเกิดจากการประกอบธุรกรรมลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือการลงทุนอืน่ ๆ
ทั้งนี้ โดยให้สุทธิจากค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกิดข้ึนเนื่องจากการลงทุนแสวงหาผลประโยชน์

• ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน (gross benefits and
claim paid)

หมายถึง เงินท่ีต้องจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ได้แก่ เงินครบก าหนด เงินค่า
มรณกรรม  
เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย เงินได้ประจ า เงินปันผล โดยเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นใน
รอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ซึ่งได้ช าระไปแล้วและยังมิได้ช าระ รวมท้ังจ านวนท่ีคาดว่า
จะต้องช าระ และจ านวนเงินค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน
ซึ่งได้ช าระไปแล้วและยังมิได้ช าระ รวมท้ังจ านวนท่ีคาดว่าจะต้องช าระ และจ านวนเงินท่ี
จ่ายส าหรับการประเมินและจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการสินไหมทดแทน รวมถึงค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมอื่น ๆ 
เกี่ยวกับการจัดการค่าสินไหมทดแทน

• ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ (commissions and brokerages)
หมายถึง ค่านายหน้า ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ ท่ีจ่ายให้ตัวแทนประกันชีวิต

หรือนายหน้าประกันชีวิต รวมท้ังผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต เนื่องในการชักชวน
หรือชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลได้ท าสัญญาประกันภัยกับบริษัท และค่าบ าเหน็จท่ี
บริษัทจ่ายไปเนื่องในการรับประกันภัยต่อ
• ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอ่ืน (other underwriting expenses)

หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นจากการรับประกันภัย ท้ังนี้ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 
เกี่ยวกับศูนย์โทรศัพท์กรณีการขายผ่านทางโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายทางตรงและ
ทางอ้อมอื่น ๆ เกี่ยวกับการรับประกันภัย และให้รวมถึงเงินสมทบต่าง ๆ ท่ีบริษัท
ประกันชีวิตได้จ่ายให้แก่ส านักงาน คปภ. กองทุนประกันชีวิต ตามข้อก าหนดของ
พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อง

• ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (operating expenses)
หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท่ีไม่เกี่ยวกับการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน
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สินไหมทดแทนสุทธิ
(Claim expenses)

ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ
(Commission and brokerages)

คชจ รับประกันอื่น
(Other underwriting expense)

คชจ ด าเนินงาน
(Operating expense)

ค่าสินไหมและค่าจัดการสินไหม
ทางตรง (LAE)

คชจ รับประกันอื่น
ทางตรง

ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ
ทางตรง

ค่าใช้จ่ายจัดการสินไหมทางอ้อม
(ท่ีบันทึกในแผนกสินไหม)

คชจ รับประกันอื่นทางอ้อม  
(ที่บันทึกในแผนก รปก)

คชจ อื่น ค่าบริการ ค่าที่ปรึกษาทางตรง

คชจ ที่บันทึกในแผนกที่เกี่ยวข้องกับช่องทางจัด
จ าหน่าย

คชจ ที่บันทึกในแผนกสนบัสนุนอื่น ๆ
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สินไหมทดแทนสุทธิ
(Claim expenses)

ค่าจ้างและค่าบ าเหน็จ
(Commission and 

brokerages)

คชจ รับประกันอ่ืน
(Other underwriting 

expense)
คชจ ด าเนินงาน

(Operating expense)
ค่าสินไหมและค่าจัดการสินไหม

ทางตรง (LAE)

คชจ รับประกัน
อื่น

ทางตรง

ค่าจ้างและค่า
บ าเหน็จ
ทางตรง

ค่าใช้จ่ายจัดการสินไหมทางอ้อม
(ท่ีบันทึกในแผนกสินไหม)

คชจ รับประกัน
อื่นทางอ้อม  (ที่
บันทึกในแผนก 

รปก)

คชจ อื่น ค่าบริการ ค่าที่ปรึกษาทางตรง

คชจ ที่บันทึกในแผนก
ที่เกี่ยวข้องกับช่องทาง

จัดจ าหน่าย

คชจ ที่บันทึกในแผนกสนบัสนนุอื่น ๆ 
ที่เหลือจากการปันส่วน

สินไหมทดแทนสุทธิ
(Claim expenses)

ต้นทุนการไดม้าซึง่ธุรกิจ 
(Acquisition costs)

ต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
ประกันภัย (Attributable costs)

ต้นทุนอื่นที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับสัญญาฯ
(Non-attributable costs)

คชจ ที่บันทึกในแผนกสนบัสนนุอื่น ๆ ปันส่วน 
กิจกรรมจัดการสินไหม

คชจ ที่บันทึกในแผนกสนบัสนนุอื่น ๆ ปันส่วน 
กิจกรรมการได้มาซึ่งธุรกิจ

คชจ ที่บันทึกในแผนกสนบัสนนุอื่น ๆ ปันส่วน 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสัญญา (ต้นทุนการ

บ ารุงรักษากรมมธรม์ และระบบงาน)

ประเมินสัญญาท่ีสร้างภาระ ณ 
วันเริ่มต้นสัญญาในระดับ 
ระดับ กลุ่มพอร์ตโฟลิโอ 

กลุ่มพอร์ตโฟลิโอ อาจจะเท่า
หรือไม่เท่า กับ แบบรายงาน 

คปภ ประเมินตามนิยาม วรรค 
14 /16/22/24

การประเมินสัญญาท่ีสร้างภาระ 
เพ่ือเปิดเผยข้อมูลด้วย ไม่

เท่ากับ การประเมิน 
URR/UPD องค์ประกอบขอ
ต้นทุนมีนิยามท่ีเข้มงวดกว่า
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ทบทวนวัน และ ปี
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Policy year/underwriting year/coverage period 

Calendar year/Accounting year

1 Jan AY1 1 Jan AY2 1 Jan AY3 1 Jan AY4

Underwriting year 1 Underwriting year 2 Underwriting year 3

Accident year

Accounting Year 1 Accounting Year 2 Accounting Year 4Accounting Year 3

Incurred event date
(AY1 of UY1)

Accident  year 1
[ event1]

Final payment date occurred in AY2 
called Accident year 1 [event 1]

?????



การถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 
(transition)
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การถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงส าหรับก าไรจากการให้บริการตามสัญญา 
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ก าไรจากการให้บริการตามสัญญา ณ วันถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง (transition date) ตามร่าง TFRS 17 มี 3 วิธี
โดยมีเงื่อนไขตามที่จะกล่าวถัดไป

1. วิธีการปรับปรุงย้อนหลัง (FRA)
2. วิธีปรับย้อนหลังแบบดัดแปลง (MRA)
3. วิธีมูลค่ายุติธรรม (FVA)
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ค านิยาม “วันถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง (transition date)” ภายใต้ TFRS 17 
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TFRS 17:
ย่อหน้า ค20 “เพ่ือถือปฏิบัติตามวิธีมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องก าหนดก าไรจากการให้บริการตามสัญญา (csm) … ณ วันถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง (transition date)…”
ย่อหน้า ค2 “… วันถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง (transition date) คือวันเริ่มต้นของรอบระยะเวลารายงานประจ าปีก่อนรอบระยะเวลารายงานที่น ามาตรฐานมาปฏิบัติใช้ครั้งแรก”

2564-and-before 2565 2566 2567 (ก านดการถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก)

…

Later

ร่างTFRS 17

CSM amortized CSM amortized
Transition CSM ค านวณมาจาก
• Cohort ของกรมธรรม์ ตั้งแต่อดีตถึงปี 31 ธ.ค. 

2565
• in-force 31 ธ.ค. 2565
• 31 ธ.ค. 2565 yield curve

…

ปฏิบัติตาม ร่างTFRS 17

• วันท่ีน ามาตรฐานมาปฏิบัติใช้ครั้งแรก (Initial application)  1 ม.ค. 2567
• วันถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง (transition date) 1 ม.ค. 2566

ข้อมูลเปรียบเทียบ

ทดสอบการไม่สามารถ
ท าได้ในทางปฏิบัติ

No
FRA

Yes

FVA or MRA
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Transition csm
วิธีปรับย้อนหลัง (retrospective approach)
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วิธีการปรับปรุงย้อนหลัง (FRA) วิธีปรับย้อนหลังแบบดัดแปลง (MRA)

Transition DateTransition Date

GOC
1

GOC
2

GOC
3

GOC
4

GOC
1

GOC
2

GOC
3

GOC
4

Rollforward CSM โดยค านวณจาก
historical experience ซึ่งเป็นไปตาม
permitted modification

Rollforward CSM โดยใช้ historical 
experience ค านวณเสมือนว่า TFRS17
น ามาถือปฏิบัติตั้งแต่กรมธรรม์ inception

Projection Projection
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วิธีปรับย้อนหลังแบบดัดแปลง (MRA) Permitted modifications
MRA ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียง FRA ด้วยรายการ permitted modifications ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หัวข้อ วิธีการปรับปรุงย้อนหลัง (FRA) Permitted modifications ภายใต้วิธี MRA
กลุ่มของสัญญาประกันภัย ประเมิน ณ วันเร่ิมต้นหรือ ณ วันที่รับรู้รายการ

เมื่อเร่ิมแรกของสัญญา
ด าเนินการประเมินผลโดยใช้ข้อมูลที่สนบัสนนุและสมเหตุสมผล ณ วันถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง (transition date)

การประเมินความเหมาะสมการใช้วิธีค่าธรรมเนียมผันแปร (VFA) 
การระบุกระแสเงินสดตามดุลยพินิจส าหรับสัญญาประกันภัยที่ไม่มี
ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง
ขนาด Cohort ไม่เกิน 1 ปี ไม่จ ากัด
การประมาณการกระแสเงินสด ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ค านวณจากข้อมูลในอดีต สมมติฐาน และเส้น

อัตราผลตอบแทน (yield curve) ณ วันที่รับรู้
รายการเมื่อเร่ิมแรกของสัญญา

ค านวณโดยใช้กระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างวันที่รับรู้รายการเมื่อเร่ิมแรก (the date of initial recognition)
และวันถือปฏิบตัิในช่วงเปลี่ยนแปลง (transition date) หรือใช้ข้อมูลการประมาณการซึ่งสามารถปรับย้อนหลังได้โดย
เกิดขึ้นก่อนทั้งสองวนัข้างต้น

อัตราคิดลด (discount rate) ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ใช้เส้นอัตราผลตอบแทนที่สังเกตได้ (observable yield curve) กรณีมี IFRS17 yield curve อย่างน้อย 3 ปีก่อนวัน
ถือปฏิบัติในช่วงเปลีย่นแปลง หรือก าหนดค่าส่วนต่างถัวเฉลี่ย (average spread) อย่างน้อย 3 ปีก่อนวันถือปฏิบตัิ
ในช่วงเปลี่ยนแปลงระหว่าง observable yield curve และ IFRS17 yield curve และให้ใช้ค่าส่วนต่างดังกล่าวปรับ
บน observable yield curve

ค่าปรับปรุงความเสี่ยง (risk adjustment) ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อ
เริ่มแรก

ค านวณจากข้อมูลในอดีต สมมติฐาน และเส้น
อัตราผลตอบแทน (yield curve) ณ วันที่รับรู้
รายการเมื่อเริ่มแรกของสัญญา

ปรับปรุงค่าปรับปรุงความเสี่ยง (risk adjustment) ณ วันถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง (transition date) ส าหรับการ
ประมาณความเสี่ยงที่ปลดเปลือ้งแล้วก่อนวันถือปฏิบตัิในช่วงเปลี่ยนแปลง (transition date) โดยอ้างอิงจากความ
เสี่ยงที่ปลดเปลื้องแล้วส าหรับสัญญาประกันภัยที่คล้ายคลึงกันที่กิจการเป็นผู้ออก ณ วันถือปฏิบตัิในช่วงเปลี่ยนแปลง 
(transition date) 

ก าไรจากการให้บริการตามสัญญา (CSM) รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
ก่อนวันถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

ปรับปรุงย้อนหลัง (หมวดที่ 3) เปรียบเทียบหน่วยความคุ้มครองคงเหลือ ณ วันถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง (transition date) กับหน่วยความ
คุ้มครองก่อนวันถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

วิธีการปันส่วนอย่างเป็นระบบส าหรับ  องค์ประกอบที่เปน็ส่วน
ขาดทุนก่อนวันถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

ปรับปรุงย้อนหลัง (หมวดที่ 4) น า permitted modifications IFRS17.C12-IFRS17.C14 มาใช้อย่างสม่ าเสมอ
96
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Transition csm วิธีมูลค่ายุติธรรม  (FVA)
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Direct FVA Indirect FVA

PVCF RM FVL VIFSVL FVL

FVL = SVL - VIF

Transition CSM = Fair value of liability – IFRS17 Fulfilment cash flows
Fair value of liability = PV of Outgo – PV of Income + Risk margin
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Exposure Draft Initial Application of IFRS17 and IFRS9- Comparative Information Proposed 
amendment to IFRS17

C28A An entity that first applies IFRS 17 and IFRS 9 at the same time is permitted to apply the classification 

overlay in paragraphs C28B–C28E for the purpose of presenting comparative information about a 

financial asset, if the comparative information for that financial asset has not been restated for IFRS 9. 
Comparative information for a financial asset will not be restated for IFRS 9 if either the entity chooses 

not to restate prior periods (see paragraph 7.2.15 of IFRS 9), or if the entity chooses to restate prior 

periods but the financial asset has been derecognised during those prior periods (see paragraph 7.2.1 

of IFRS 9). If an entity applies the classification overlay, it shall disclose that fact.

Entities that first apply IFRS 17 and IFRS 9 at the same time
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Exposure Draft Initial Application of IFRS17 and IFRS9- Comparative Information Proposed 
amendment to IFRS17

C28B An entity that applies the classification overlay to a financial asset shall use reasonable and 

supportable information available at the transition date to determine how the entity expects that 

financial asset to be classified on initial application of IFRS 9 (for example, using preliminary 

assessments performed to prepare for the transition to IFRS 9).

C28C An entity shall use the expected classification determined applying paragraph C28B to present 

comparative information as if the classification and measurement requirements of IFRS 9 had been 

applied to that financial asset. However, in applying the classification overlay, an entity is not required 

to apply the impairment requirements in Section 5.5 of IFRS 9. Any difference between the previous 

carrying amount of the financial asset and the carrying amount at the transition date that results from 

applying the classification overlay shall be recognised in opening retained earnings (or other 

component of equity, as appropriate) at the transition date. 99
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Exposure Draft Initial Application of IFRS17 and IFRS9- Comparative Information Proposed 
amendment to IFRS17

C28D Notwithstanding paragraph C28C, at the date of initial application of IFRS 9, an entity is required to 
apply the transition requirements in IFRS 9 to a financial asset, regardless of whether the entity has 

applied the classification overlay to that financial asset.

C28E An entity shall not apply paragraphs C28B–C28C to:

(a) a financial asset that is held in respect of an activity that is unconnected with contracts within the 

scope of IFRS 17; and

(b) comparative information for reporting periods before the transition date to IFRS 17 (see paragraphs 

C2 and C25).
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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 
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THANK YOU

10/6/2021
มุ่งมั่นพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค์สร้างมาตรฐาน  สืบสาน

วิชาชีพบัญชี
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