
 

 

 
ในปัจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยจะถูกจัดทำขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยที่
เกี ่ยวกับการรายงานทางการเงินสำหรับสัญญาประกันภัย จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลที่จะเปลี่ยนไปจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง 
สัญญาประกันภัย (IFRS17) มาปฏิบัติใช้เช่นกัน ซ่ึงมาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานที่มีความซับซ้อน รวมถึงวิธีปฏิบัติ
ทางบัญชีมีความแตกต่างจากในปัจจุบัน เช่น การวัดมูลค่าหนี้สินและรับรู้รายได้ของสัญญาประกันภัย เป็นต้น  

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงานคปภ.)  ได้ 
ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจประกันภัยในการนำมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับดังกล่าวมาปฏิบัติใช้ สำนักงาน คปภ. จึงได้จัดจ้างบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
(PwC) เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนิน “โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย” โดยสำนักงาน คปภ. และบริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำแบบสอบถามนี้
ขึ้น เพ่ือใช้สำรวจความพร้อมในแต่ละด้าน อาทิเช่น นโยบายของผู้บริหาร ความรู้ความเข้าใจของบุคคลากร ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถานะการเตรียมความพร้อม และประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทประกันภัย 
รวมถึงข้อเสนอแนะและความกังวลที่บริษัทประกันภัยมีต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ดังกล่าว เพ่ือให้สำนักงานคปภ. นำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกนโยบายต่าง ๆ รวมถึง
การจัดทำแนวทางและมาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับสำนักงานคปภ. และธุรกิจประกันภัย ตลอดจนเป็น
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการหารือร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่
ในการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย เกี่ยวกับแนวทางการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ในประเทศไทยต่อไป 

ในการนี้ เพ่ือให้ข้อมูลที่ทางสำนักงาน คปภ. จะได้รับจากการตอบแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
และนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการเตรียมความพร้อม
ต่อไป สำนักงาน คปภ. จึงขอความร่วมมือให้ผู้ตอบแบบสอบถามของบริษัทเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานโดยตรงและเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื ่อง สัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ขอให้ตอบ
แบบสอบถามโดยพิจารณาจากพ้ืนฐานข้อมูลของบริษัทเป็นปัจเจก ไม่ใช่ภาพรวมของธุรกิจ กลุ่มบริษัท หรือบริษัท
ใดบริษัทหนึ่งที่ไม่ใช่บริษัทตนเอง 

ทั้งนี้ เนื่องจากทางสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังอยู่ระหว่างจัดทำร่างมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ฉบับที่เป็นภาษาไทย ดังนั้น คำศัพท์ที่อยู่ในแบบสอบถามนี้ มาจากการแปลเพ่ือเอ้ือ
ต่อความเข้าใจให้กับผู้ที่ตอบแบบสอบถามนี้เท่านั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากถ้อยคำภาษาไทยของคำศัพท์ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ฉบับที่เป็นภาษาไทยอย่างเป็นทางการ 

แบบสอบถามโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เร่ือง สัญญาประกันภัย (IFRS17) 



 

 

แบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 

การประเมินผลกระทบ  

(Impact analysis) 
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การประเมินผลกระทบทางการเงินในเบือ้งต้นท่ีมต่ีอก าไรสะสมจากการน า TFRS 17 มาปฏิบติัใช้ 
(Preliminary financial impact assessment on retained earnings on TFRS 17 adoption) 

ค าน า: 
แบบฟอร์มนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อจดัเก็บขอ้มูลและสรุปผลกระทบทางการเงนิเบื้องต้นต่อก าไรสะสม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 ของบรษิทัประกนัภยัจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่17 เรื่อง สญัญาประกนัภยั (TFRS 17) 
มาปฏบิตัใิช้ ทัง้นี้ รายงานผลกระทบทางการเงนินี้อาจไม่ไดแ้สดงผลกระทบทางการเงนิทีแ่ทจ้รงิจากการน า TFRS 17 มา
ปฏิบตัิใช ้และอาจมคีวามเบี่ยงเบนและแตกต่างไปจากผลกระทบทางการเงนิทีแ่ทจ้รงิเมื่อการน า TFRS 17 มาปฏบิตัใิช้
อย่างสมบูรณ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดเลอืกตอบใน Template A หรอื B อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยพจิารณาเงือ่นไขการเลอืก ดงัต่อไปนี้ 

o Template A (Free form) : ส าหรบับรษิทัประกนัชวีติทุกบรษิทั บรษิทัประกนัวนิาศภยัทีไ่ม่สามารถใช ้Template B ได ้
หรอืบรษิทัประกนัวนิาศภยัทีจ่ดัท าผลกระทบทางการเงนิเบือ้งตน้ต่อก าไรสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 จากการน า 
TFRS 17 มาปฏบิตัใิชเ้สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้  

o Template B (Baseline) : ส าหรับเฉพาะบริษัทวินาศภัยที่มีหนี้สินสัญญาประกันภัยระยะสัน้ในรายงานการด ารง
เงนิกองทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 เพยีงอย่างเดยีว และยงัไม่ไดเ้ริม่ด าเนินการหรอือยู่ระหว่างด าเนินการจดัท า
ผลกระทบทางการเงนิเบือ้งตน้ต่อก าไรสะสม 

Change in 
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Template A (Free form) 

1) กรุณาเลอืกขอ้ก าหนดตาม TFRS 17 ทัง้หมดทีบ่รษิทัมไิดร้วมในการพจิารณาในการประเมนิผลกระทบทางการเงนิโดยอา้งองิการพจิารณาจาก TFRS 4 ทีใ่ชใ้นปัจจบุนัทดแทน 
และกรุณากรอกค าอธบิายเหตุผลและการคาดการณ์ความมสีาระส าคญัของผลกระทบต่อก าไรสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

ขอ้ก าหนดตาม TFRS 17 การประเมนิผลกระทบ เหตุผล 
การคาดการณ์ความมสีาระส าคญัของผลกระทบต่อก าไร

สะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

1. ขอบเขตของ TFRS 17 (Scope)  พจิารณา 
 ไม่พจิารณา 

  ผลกระทบไมม่สีาระส าคญั (Immaterial impact) 
 ผลกระทบมสีาระส าคญั (Material impact) 

2. การรวมและแยกสญัญาประกนัภยั และ การแยก
องคป์ระกอบจากสญัญาประกนัภยั (Combination 
and Separation of Insurance Contracts, 
Separating Components from an Insurance 
Contract) 

 พจิารณา 
 ไม่พจิารณา 

  ผลกระทบไมม่สีาระส าคญั (Immaterial impact) 
 ผลกระทบมสีาระส าคญั (Material impact) 

3. ขอบเขตของสญัญาประกนัภยั (Contract 
boundary) 

 พจิารณา 
 ไม่พจิารณา 

  ผลกระทบไมม่สีาระส าคญั (Immaterial impact) 
 ผลกระทบมสีาระส าคญั (Material impact) 

4. ระดบัของการจดักลุ่มสญัญาประกนัภยั (Level 
of Aggregation of Insurance Contracts) 

 พจิารณา 
 ไม่พจิารณา 

  ผลกระทบไมม่สีาระส าคญั (Immaterial impact) 
 ผลกระทบมสีาระส าคญั (Material impact) 

5. การประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต 
(Estimated Future Cash Flows) 

 พจิารณา 
 ไม่พจิารณา 

  ผลกระทบไมม่สีาระส าคญั (Immaterial impact) 
 ผลกระทบมสีาระส าคญั (Material impact) 

6. ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกนัภยั 
(Attributable Insurance Expense) 

 พจิารณา 
 ไม่พจิารณา 

  ผลกระทบไมม่สีาระส าคญั (Immaterial impact) 
 ผลกระทบมสีาระส าคญั (Material impact) 

7. การก าหนดอตัราคดิลด (Discount Rate)  พจิารณา 
 ไม่พจิารณา 

  ผลกระทบไมม่สีาระส าคญั (Immaterial impact) 
 ผลกระทบมสีาระส าคญั (Material impact) 

8. ค่าปรบัปรุงความเสีย่งส าหรบัความเสีย่งทีไ่มใ่ช่
ความเสีย่งทางการเงนิ (Risk Adjustment for Non-
Financial Risk) 

 พจิารณา 
 ไม่พจิารณา 

  ผลกระทบไมม่สีาระส าคญั (Immaterial impact) 
 ผลกระทบมสีาระส าคญั (Material impact) 
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ขอ้ก าหนดตาม TFRS 17 การประเมนิผลกระทบ เหตุผล 
การคาดการณ์ความมสีาระส าคญัของผลกระทบต่อก าไร

สะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

9. ก าไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิารตามสญัญา หน่วย
ความคุม้ครอง และสญัญาทีส่รา้งภาระ 
(Contractual Service Margin, Coverage Unit 
and Onerous Contract) 

 พจิารณา 
 ไม่พจิารณา 

  ผลกระทบไมม่สีาระส าคญั (Immaterial impact) 
 ผลกระทบมสีาระส าคญั (Material impact) 

10. วธิปัีนส่วนเบีย้ประกนัภยั (Premium 
Allocation Approach (PAA)) 

 พจิารณา 
 ไม่พจิารณา 

  ผลกระทบไมม่สีาระส าคญั (Immaterial impact) 
 ผลกระทบมสีาระส าคญั (Material impact) 

11. วธิ ีVariable Fee Approach (VFA)  พจิารณา 
 ไม่พจิารณา 

  ผลกระทบไมม่สีาระส าคญั (Immaterial impact) 
 ผลกระทบมสีาระส าคญั (Material impact) 

12. สญัญาประกนัภยัต่อทีถ่อืไว ้(Reinsurance 
contracts held) 

 พจิารณา 
 ไม่พจิารณา 

  ผลกระทบไมม่สีาระส าคญั (Immaterial impact) 
 ผลกระทบมสีาระส าคญั (Material impact) 

13. การเปลีย่นแปลงสญัญาและการตดัรายการ 
(Modification and Derecognition) 

 พจิารณา 
 ไม่พจิารณา 

  ผลกระทบไมม่สีาระส าคญั (Immaterial impact) 
 ผลกระทบมสีาระส าคญั (Material impact) 

14. การโอนสญัญาประกนัภยัและการรวมธุรกจิ 
(Transfer of Insurance Contracts and Business 
Combinations) 

 พจิารณา 
 ไม่พจิารณา 

  ผลกระทบไมม่สีาระส าคญั (Immaterial impact) 
 ผลกระทบมสีาระส าคญั (Material impact) 

15. การปฏบิตัใินช่วงเปลีย่นแปลง(Transition 
Approaches) 

 พจิารณา 
 ไม่พจิารณา 

  ผลกระทบไมม่สีาระส าคญั (Immaterial impact) 
 ผลกระทบมสีาระส าคญั (Material impact) 

16. อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
__________________________________ 

 พจิารณา 
 ไม่พจิารณา 

  ผลกระทบไมม่สีาระส าคญั (Immaterial impact) 
 ผลกระทบมสีาระส าคญั (Material impact) 

17. อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
__________________________________ 

 พจิารณา 
 ไม่พจิารณา 

  ผลกระทบไมม่สีาระส าคญั (Immaterial impact) 
 ผลกระทบมสีาระส าคญั (Material impact) 

18. อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
__________________________________ 

 พจิารณา 
 ไม่พจิารณา 

  ผลกระทบไมม่สีาระส าคญั (Immaterial impact) 
 ผลกระทบมสีาระส าคญั (Material impact) 
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2) โปรดระบุประเภทการจดักลุ่มของสญัญาในการประเมนิผลกระทบทางการเงนิ (โปรดเลอืก 1 ขอ้) 

 ______ การประเมนิผลกระทบโดยแบ่งตามประเภทธุรกจิตามรายงานการด ารงเงนิกองทุน ณ วนัที ่31  ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 ______ การประเมนิผลกระทบโดยแบ่งตามประเภทธุรกจิตามขอ้ก าหนด TFRS 17 

 ______ ยงัมไิดพ้จิารณาการจดักลุ่มของสญัญาตามขอ้ก าหนด TFRS 17 โดยประเมนิผลกระทบในภาพรวมทัง้บรษิทั 

3) โปรดกรอกขอ้มลูการประเมนิผลกระทบทางการเงนิของบรษิทั ในหน่วยบาท 
 *หมายเหตุ: ใหบ้รษิทักรอกขอ้มลูผลกระทบทางการเงนิโดยแบง่ตามประเภทการจดักลุ่มของสญัญาทีบ่รษิทัระบุในขอ้ 2) หรอืกรอกขอ้มลูในระดบับรษิทัส าหรบักรณีทีบ่รษิทัไม่ได้

แบ่งการค านวณแยกตามประเภทธุรกจิ แสดงค่าบวก (+) เมื่อผลกระทบท าใหก้ าไรสะสมของบรษิทัมคี่าเพิม่ขึน้ แสดงค่าลบ (-) เมื่อผลกระทบท าใหก้ าไรสะสมของบรษิทัมคี่าลดลง 
 

Components of impact 
Please briefly explain methodology applied 

for the assessment.  
(How to calculate this financial impact?) 

Impact to retained 
earnings at  

31 December 2019 
(THB)* 

If the impact is "0", please 
briefly explain the 

rationales for no impact 
on that line item. 

1 Retained earnings as of 31 December 2019 per audited financial statements   

 Short-term insurance contract 

 Contract issued 

2.1 Future cash flows    

2.2 Insurance acquisition cost 
(Nil balance is possible if there is not 
impact from insurance acquisition cost 
or impact is included in future cash 
flows section) 

   

2.3 Discounting 
(Nil balance is possible if there is not 
impact from discounting or impact is 
included in Future cash flows section) 

   

3.1 Risk Adjustment    

4.1 Contractual Service Margin    

5.1 Other 
__________________________ 
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Components of impact 
Please briefly explain methodology applied 

for the assessment.  
(How to calculate this financial impact?) 

Impact to retained 
earnings at  

31 December 2019 
(THB)* 

If the impact is "0", please 
briefly explain the 

rationales for no impact 
on that line item. 

5.2 Other 
__________________________ 

   

5.3 Other 
__________________________ 

   

5.4 Other 
__________________________ 

   

5.5 Other 
__________________________ 

   

 Reinsurance contract held 

2.1 Future cash flows    

2.2 Insurance acquisition cost 
(Nil balance is possible if there is not 
impact from insurance acquisition cost 
or impact is included in future cash 
flows section) 

   

2.3 Discounting 
(Nil balance is possible if there is not 
impact from discounting or impact is 
included in Future cash flows section) 

   

2.4 Non-performance risk    

3.1 Risk Adjustment    

4.1 Contractual Service Margin    

5.1 Other 
__________________________ 

   

5.2 Other 
__________________________ 

   

5.3 Other 
__________________________ 
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Components of impact 
Please briefly explain methodology applied 

for the assessment.  
(How to calculate this financial impact?) 

Impact to retained 
earnings at  

31 December 2019 
(THB)* 

If the impact is "0", please 
briefly explain the 

rationales for no impact 
on that line item. 

5.4 Other 
__________________________ 

   

5.5 Other 
__________________________ 

   

 Long-term insurance contract 

 Contract issued 

2.1 Future cash flows    

2.2 Insurance acquisition cost 
(Nil balance is possible if there is not 
impact from insurance acquisition cost 
or impact is included in future cash 
flows section) 

   

2.3 Discounting 
(Nil balance is possible if there is not 
impact from discounting or impact is 
included in Future cash flows section) 

   

3.1 Risk Adjustment    

4.1 Contractual Service Margin    

5.1 Loss Component    

5.2 Other 
__________________________ 

   

5.3 Other 
__________________________ 

   

5.4 Other 
__________________________ 

   

5.5 Other 
__________________________ 
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Components of impact 
Please briefly explain methodology applied 

for the assessment.  
(How to calculate this financial impact?) 

Impact to retained 
earnings at  

31 December 2019 
(THB)* 

If the impact is "0", please 
briefly explain the 

rationales for no impact 
on that line item. 

5.6 Other 
__________________________ 

   

 Reinsurance contract held 

2.1 Future cash flows    

2.2 Insurance acquisition cost 
(Nil balance is possible if there is not 
impact from insurance acquisition cost 
or impact is included in future cash 
flows section) 

   

2.3 Discounting 
(Nil balance is possible if there is not 
impact from discounting or impact is 
included in Future cash flows section) 

   

2.4 Non-performance risk    

3.1 Risk Adjustment    

4.1 Contractual Service Margin    

5.1 Other 
__________________________ 

   

5.2 Other 
__________________________ 

   

5.3 Other 
__________________________ 

   

5.4 Other 
__________________________ 

   

5.5 Other 
__________________________ 

   

6 Retained earnings after TFRS 17   
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4) โปรดเลอืกประเภทธุรกจิของบรษิทั (เลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) และกรอกขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูรายงานการด ารงเงนิกองทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

 _____ บรษิทัประกนัชวีติ / บรษิทัประกนัภยัต่อ (ชวีติ) 
Audited financial statement as of 31 December 2019 

Financial items Amount (THB) 

LAT margin - Gross  

LAT margin - Net  

Deferred acquisition cost  

Deferred commission income  

 _____ บรษิทัประกนัวนิาศภยั / บรษิทัประกนัภยัต่อ (วนิาศภยั) 
 *หมายเหตุ: ใหก้รอกขอ้มลูโดยแบ่งตามประเภทธุรกจิตามรายงานการด ารงเงนิกองทุน 

RBC report as of 31 December 2019* 

Financial items Amount (THB) 

Gross fair value of unexpired risk reserve  

Gross unearned premium reserve  

Net  fair value of unexpired risk reserve  

Net unearned premium reserve  

Audited financial statement as of 31 December 2019 

Financial items Amount (THB) 

Deferred acquisition cost  

Deferred commission income  

PAD amount on claim reserve - gross  

PAD amount on claim reserve - net  

Unexpired risk reserve - gross  

Unexpired risk reserve - net  
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Template B (Baseline) 

ค าเตอืน : Template B ออกแบบภายใตข้อ้สมมตหิลายประการและเสนอค าแนะน าในการกรอกทีท่ าใหเ้ขา้ใจงา่ยและลดความซบัซอ้น ดงันัน้อาจมคีวามเบีย่งเบนและแตกต่างไปจาก
ผลกระทบทางการเงนิทีแ่ทจ้รงิเมื่อการน า TFRS 17 มาปฏบิตัใิชอ้ย่างสมบูรณ์ ดงันัน้ ในการใชง้าน Template B บรษิทัตอ้งยนืยนัว่ารบัทราบขอ้สมมตทิัง้หมดแลว้เท่านัน้ 

1) กรุณายนืยนัขอ้มลูบรษิทั (เลอืกทุกขอ้) 

 ______ บรษิทัเป็นบรษิทัประกนัวนิาศภยั 

 ______ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัมเีพยีงหนี้สนิสญัญาประกนัภยัระยะสัน้ในรายงานการด ารงเงนิกองทุน 

 ______ บรษิทัรบัทราบว่าแบบฟอรม์ B ออกแบบภายใตข้อ้สมมตหิลายประการและเสนอค าแนะน าในการกรอกทีท่ าใหเ้ขา้ใจงา่ยและลดความซบัซอ้น ดงันัน้อาจมคีวามเบีย่งเบน
และแตกตา่งไปจากผลกระทบทางการเงนิทีแ่ทจ้รงิเมื่อการน า TFRS 17 มาปฏบิตัใิชอ้ย่างสมบูรณ์ 

2) โปรดยนืยนัขอ้ก าหนดตาม TFRS 17 ตามขอ้ 2.1 ถงึ 2.5 ว่าบรษิทัมไิดร้วมในการพจิารณาตาม TFRS 17 และไดป้ระเมนิผลเบือ้งตน้แลว้ว่าไมม่กีระทบทางการเงนิทีม่สีาระส าคญั 
แต่อา้งองิการพจิารณาจาก TFRS 4 ทีใ่ชใ้นปัจจุบนั พรอ้มทัง้ระบุเพิม่เตมิในขอ้ 2.6 ถงึ 2.8 ส าหรบัขอ้ก าหนดตาม TFRS 17 ทัง้หมดทีบ่รษิทัมไิดร้วมในการพจิารณาและ
ประเมนิผลกระทบทางการเงนิ แต่อา้งองิการพจิารณาจาก TFRS 4 ทีใ่ชใ้นปัจจุบนั นอกจากน้ี กรุณากรอกค าอธบิายเหตุผลและการคาดการณ์ความมสีาระส าคญัของผลกระทบต่อ
ก าไรสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (เลอืกทุกขอ้ส าหรบัขอ้ 2.1 ถงึ 2.5 และ เลอืกไดม้ากกว่าหนึ่งขอ้หรอืไม่เลอืกเลยส าหรบัขอ้ 2.6 ถงึ 2.8) 

 ______ 2.1 บรษิทัไม่ไดพ้จิารณาผลกระทบเรื่องขอบเขตของ TFRS 17 (scope) โดยสมมตใิหไ้มม่กีารเปลีย่นแปลงจากการจดัประเภทสญัญาทีม่อียูต่าม  TFRS 4 

 ______ 2.2 บรษิทัไม่ไดพ้จิารณาผลกระทบเรื่องการรวมและแยกสญัญาประกนัภยั และ การแยกองคป์ระกอบจากสญัญาประกนัภยั โดยสมมตใิหไ้มม่ผีลกระทบทีม่สีาระส าคญัต่อ
การประเมนิ 

 ______ 2.3 บรษิทัไม่ไดพ้จิารณาผลกระทบเรื่องขอบเขตของสญัญา โดยสมมตใิหไ้มม่ผีลกระทบทีม่สีาระส าคญัต่อการประเมนิถา้บรษิทัเลอืกใชว้ธิปัีนส่วนเบีย้ประกนัภยั 
(Premium Allocation Approach (PAA)) 

 ______ 2.4 บรษิทัไม่ไดพ้จิารณาผลกระทบเรื่องระดบัของการจดักลุ่มสญัญาประกนัภยั โดยสมมตใิหก้ารจดักลุ่มของสญัญาตามการรายงานการด ารงเงนิกองทุนและการจดักลุ่ม
ตาม  TFRS 17 มคีวามแตกต่างของผลลพัธจ์ากการประเมนิทีไ่ม่มสีาระส าคญัถา้บรษิทัเลอืกใชว้ธิปัีนส่วนเบีย้ประกนัภยั (Premium Allocation Approach (PAA)) 

 ______ 2.5 บรษิทัไม่ไดพ้จิารณาทดสอบว่าใชว้ธิปัีนส่วนเบีย้ประกนัภยั (Premium Allocation Approach (PAA))ไดห้รอืไม่ โดยสมมตใิหบ้รษิทัสามารถใชว้ธิปัีนส่วนเบีย้
ประกนัภยั (Premium Allocation Approach (PAA))ไดก้บัสญัญาประกนัภยัระยะสัน้ทัง้หมดทีม่ตีามรายงานการด ารงเงนิกองทนุ และผลกระทบจากความแตกต่าง
ระหว่างวธิ ีgeneral model และวธิปัีนส่วนเบีย้ประกนัภยั (Premium Allocation Approach (PAA)) ไม่มสีาระส าคญั 
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 ______ 2.6 อื่น ๆ โปรดระบุ _________________________________________________________________________________________________________ 

 ______ 2.7 อื่น ๆ โปรดระบุ _________________________________________________________________________________________________________ 

 ______ 2.8 อื่น ๆ โปรดระบุ _________________________________________________________________________________________________________ 

3) โปรดกรอกขอ้มลูการประเมนิผลกระทบทางการเงนิของบรษิทั ในหน่วยบาท 
 *หมายเหตุ: ใหบ้รษิทักรอกขอ้มลูผลกระทบทางการเงนิโดยแบง่ตามประเภทธุรกจิ (Line of Business) ตามรายงานการด ารงเงนิกองทุน  

แสดงค่าบวก (+) เมื่อผลกระทบท าใหก้ าไรสะสมของบรษิทัมคี่าเพิม่ขึน้ แสดงค่าลบ (-) เมื่อผลกระทบท าใหก้ าไรสะสมของบรษิทัมคี่าลดลง  
 

Components of impact 
Base-line methodology for 

simplicity 

Please briefly explain 
methodology applied for 

the assessment  
(How to calculate this 

financial impact?) 
Please explain whether 

any of based line 
methodology is applied 

Impact to retained 
earnings at  

31 December 2019 
(THB)* 

If the impact is "0", 
please briefly explain 
the rationales for no 
impact on that line 

item. 

1 Retained earnings as of 31 December 2019 per audited financial statements   

 Short-term insurance contract 

 Contract issued 

2.1 Future cash flows For simplification, you may: 
- Ignore credit risk on expected 
credit received and financing 
components 
- Ignore impact from distinct and 
non-distinct investment 
components 
- assume insurance revenue pattern 
is passage of time and in line with 
1/365 or 1/24 UPR pattern 
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Components of impact 
Base-line methodology for 

simplicity 

Please briefly explain 
methodology applied for 

the assessment  
(How to calculate this 

financial impact?) 
Please explain whether 

any of based line 
methodology is applied 

Impact to retained 
earnings at  

31 December 2019 
(THB)* 

If the impact is "0", 
please briefly explain 
the rationales for no 
impact on that line 

item. 

2.2 Insurance acquisition cost 
(Nil balance is possible if there is not 
impact from insurance acquisition 
cost or impact is included in future 
cash flows section) 

For simplification, the company 
may assume no impact if deferred 
acquisition cost is  applied under 
TFRS 4 
If deferred acquisition cost is not 
applied under TFRS 4, the company 
may use UPR multiply by average 
commission and other underwriting 
expense rate 

For non-DAC = 
[(commission + u/w 
expense) / direct premium] 
* UPR 

  

2.3 Discounting 
(Nil balance is possible if there is not 
impact from discounting or impact is 
included in Future cash flows section) 

For simplification, the company 
may: 
- Ignore discounting effect to gross 
claim reserve  if those cash flows 
are expected to be paid or received 
in one year or less from the date 
the claims are incurred 
- assume risk free rate in calculating 
discounting impact 

Discounted claim 
development table by zero 
coupon yield - claim 
development 

  

3.1 Risk Adjustment For simplification, the company 
may apply PAD rate at 75 percentile 
in the Claim Reserve section of RBC 
for 4.1 to gross claim reserve 
 

   

4.2 Contractual Service Margin For simplification, the company 
may assume no impact if Premium 
Allocation Approach is applied 
 

0   
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Components of impact 
Base-line methodology for 

simplicity 

Please briefly explain 
methodology applied for 

the assessment  
(How to calculate this 

financial impact?) 
Please explain whether 

any of based line 
methodology is applied 

Impact to retained 
earnings at  

31 December 2019 
(THB)* 

If the impact is "0", 
please briefly explain 
the rationales for no 
impact on that line 

item. 

5.1 Premium Deficiency reserve (Loss 
Component) 

For simplification, the company 
may: 
- apply Premium Reserve section in 
RBC form 4.1 and 4.2 Max ((Gross 
fair value of unexpired risk reserve) 
- gross unearned premium 
reserve,0) 

   

5.2 Other 
__________________________ 

    

5.3 Other 
__________________________ 

    

5.4 Other 
__________________________ 

    

5.5 Other 
__________________________ 

    

5.6 Other 
__________________________ 

    

 Reinsurance contract held 

2.1 Future cash flows For simplification, you may: 
- Ignore credit risk on expected 
credit received and financing 
components 
- Ignore impact from distinct and 
non-distinct investment 
components 
- assume insurance revenue pattern 
is passage of time and in line with 
1/365 or 1/24 UPR pattern 
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Components of impact 
Base-line methodology for 

simplicity 

Please briefly explain 
methodology applied for 

the assessment  
(How to calculate this 

financial impact?) 
Please explain whether 

any of based line 
methodology is applied 

Impact to retained 
earnings at  

31 December 2019 
(THB)* 

If the impact is "0", 
please briefly explain 
the rationales for no 
impact on that line 

item. 

2.2 Insurance acquisition cost 
(Nil balance is possible if there is not 
impact from insurance acquisition 
cost or impact is included in future 
cash flows section) 

For simplification, the company 
may assume no impact if deferred 
acquisition cost is  applied under 
TFRS 4 
If deferred acquisition cost is not 
applied under TFRS 4, the company 
may use RI UPR multiply by average 
commission and other underwriting 
expense rate 

   

2.3 Discounting 
(Nil balance is possible if there is not 
impact from discounting or impact is 
included in Future cash flows section) 

For simplification, the company 
may: 
- Ignore discounting effect to gross 
claim reserve  if those cash flows 
are expected to be paid or received 
in one year or less from the date 
the claims are incurred. 
- assume risk free rate in calculating 
discounting impact 

   

2.4 Non-performance risk In case that the company does not 
have other sources of data, 
the Company may apply credit 
rating from RBC and apply PD  and 
LGD of XX% published by ThaiBMA 

Multiply with (total gross 
claim liability - total net 
claim liability) from RBC 4.1 
 

  

3.1 Risk Adjustment For simplification, the company 
may apply PAD rate at 75 percentile  
in the Claim Reserve section of RBC 
for 4.1 to reinsurance claim reserve 
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Components of impact 
Base-line methodology for 

simplicity 

Please briefly explain 
methodology applied for 

the assessment  
(How to calculate this 

financial impact?) 
Please explain whether 

any of based line 
methodology is applied 

Impact to retained 
earnings at  

31 December 2019 
(THB)* 

If the impact is "0", 
please briefly explain 
the rationales for no 
impact on that line 

item. 

4.1 Contractual Service Margin For simplification, the company 
may assume no impact if Premium 
Allocation Approach is applied 
 

   

5.1 Other 
__________________________ 

    

5.2 Other 
__________________________ 

    

5.3 Other 
__________________________ 

    

5.4 Other 
__________________________ 

    

5.5 Other 
__________________________ 

    

6 Retained earnings after TFRS 17   
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4) โปรดกรอกขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูรายงานการด ารงเงนิกองทุน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

*หมายเหตุ: ใหก้รอกขอ้มลูโดยแบ่งตามประเภทธุรกจิ (Line of Business) ตามรายงานการด ารงเงนิกองทุน  

RBC report as of 31 December 2019* 

Financial items Amount (THB) 

Gross fair value of unexpired risk reserve  

Gross unearned premium reserve  

Net  fair value of unexpired risk reserve  

Net unearned premium reserve  

Audited financial statement as of 31 December 2019 

Financial items Amount (THB) 

Deferred acquisition cost  

Deferred commission income  

PAD amount on claim reserve - gross  

PAD amount on claim reserve - net  

Unexpired risk reserve - gross  

Unexpired risk reserve - net  

 

 

 

 

 

 


