แบบสอบถามโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS17)
ในปัจจุบันมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยจะถูกจัดทำขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยที่
เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน สำหรับสัญญาประกันภัย จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้ องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสากลที่จะเปลี่ยนไปจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง
สัญญาประกันภัย (IFRS17) มาปฏิบัติใช้เช่นกัน ซึง่ มาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานที่มีความซับซ้อน รวมถึงวิธีปฏิบัติ
ทางบัญชีมีความแตกต่างจากในปัจจุบัน เช่น การวัดมูลค่าหนี้สินและรับรู้รายได้ของสัญญาประกันภัย เป็นต้น
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงานคปภ.) ได้
ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจประกันภัย ในการนำมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับดังกล่าวมาปฏิบัติใช้ สำนักงาน คปภ. จึงได้จัดจ้างบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
(PwC) เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนิน “โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ” โดยสำนักงาน คปภ. และบริษัทที่ปรึกษาได้จัดทำแบบสอบถามนี้
ขึ้น เพื่อใช้สำรวจความพร้อมในแต่ละด้าน อาทิเช่น นโยบายของผู้บริหาร ความรู้ความเข้าใจของบุคคลากร ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถานะการเตรียมความพร้อม และประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทประกันภัย
รวมถึงข้อเสนอแนะและความกังวลที่บริษัทประกันภัยมีต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานคปภ. นำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกนโยบายต่าง ๆ รวมถึง
การจัดทำแนวทางและมาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับสำนักงานคปภ. และธุรกิจประกันภัย ตลอดจนเป็น
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการหารือร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัม ภ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่
ในการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย เกี่ยวกับแนวทางการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ในประเทศไทยต่อไป
ในการนี้ เพื่อให้ข้อมูลที่ทางสำนักงาน คปภ. จะได้รับจากการตอบแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ
และนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการเตรียมความพร้อม
ต่อไป สำนักงาน คปภ. จึงขอความร่วมมือให้ผู้ตอบแบบสอบถามของบริษัทเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานโดยตรงและเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ทั้งนี้ ขอให้ ตอบ
แบบสอบถามโดยพิจารณาจากพื้นฐานข้อมูลของบริษัทเป็นปัจเจก ไม่ใช่ภาพรวมของธุรกิจ กลุ่มบริษัท หรือบริษัท
ใดบริษัทหนึ่งที่ไม่ใช่บริษัทตนเอง
ทั้งนี้ เนื่องจากทางสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังอยู่ระหว่างจัดทำร่างมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ฉบับที่เป็นภาษาไทย ดังนั้น คำศัพท์ที่อยู่ในแบบสอบถามนี้ มาจากการแปลเพื่อเอื้อ
ต่อความเข้าใจให้กับผู้ที่ตอบแบบสอบถามนี้เท่านั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากถ้อยคำภาษาไทยของคำศัพท์ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ฉบับที่เป็นภาษาไทยอย่างเป็นทางการ

แบบสอบถาม
ส่วนที่ 1
การประเมินความพร้อม
(Gap analysis)
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บทที่ 1: การเตรียมตัวในภาพรวมสาหรับ TFRS 17 (Overall preparation for TFRS 17)
หมายเหตุ ศัพท์เฉพาะของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ในแบบสอบถามฉบับนี้เป็ นการแปลอย่างไม่เป็ นทางการเท่านัน้

1. บริษทั ได้เริม่ ศึกษาผลกระทบสำหรับ TFRS 17 เมื่อใด (เลือกได้ขอ้ เดียว)
o พ.ศ. 2560
o พ.ศ. 2561
o พ.ศ. 2562
o พ.ศ. 2563
o คำดว่ำจะเริม่ ในปี พ.ศ. 2564
2. บริษทั เริม่ ดำเนินการเพื่อรองรับ TFRS 17 เมื่อใด (เลือกได้ขอ้ เดียว)
___ เริม่ ดำเนินงำนแล้วตัง้ แต่
o
o
o
o

พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563

___ คำดว่ำจะเริม่ ดำเนินการใน
o พ.ศ. 2564
o พ.ศ. 2565
3. บริษทั คำดว่ำจะใช้เวลำในกำรเตรียมตัวเพื่อรองรับ TFRS 17 นำนเพียงใด (เลือกได้ขอ้ เดียว)
o 1 ปี
o 2 ปี
o 3 ปี
o มากกว่า 3 ปี
1
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4. บริษทั คำดว่ำเตรียมตัวเพื่อรองรับ TFRS 17 แล้วเสร็จและจัดทำงบกำรเปรียบเทียบ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2566 เมื่อใด (เลือกได้ขอ้ เดียว)
o ไตรมำส ที่ 1 พ.ศ. 2564
o ไตรมำส ที่ 2 พ.ศ. 2564
o ไตรมำส ที่ 3 พ.ศ. 2564
o ไตรมำส ที่ 4 พ.ศ. 2564
o ไตรมำส ที่ 1 พ.ศ. 2565
o ไตรมำส ที่ 2 พ.ศ. 2565
o ไตรมำส ที่ 3 พ.ศ. 2565
o ไตรมำส ที่ 4 พ.ศ. 2565
o ไตรมำส ที่ 1 พ.ศ. 2566
o ไตรมำส ที่ 2 พ.ศ. 2566
o ไตรมำส ที่ 3 พ.ศ. 2566
o ไตรมำส ที่ 4 พ.ศ. 2566
5. บริษทั ได้อนุมตั งิ บประมำณและแผนดำเนินงำนทีเ่ กีย่ วข้องในกำรเตรียมตัวเพื่อรองรับ TFRS 17 จนแล้วเสร็จแล้วหรือไม่ (งบประมาณ รวมถึง ค่าใช้จ่ายทีบ่ ริษทั จัดซื้อเอง และ
ค่าใช้จ่ายทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจากบริษทั แม่หรือบริษทั ในเครือ)
o อนุมตั งิ บประมำณและแผนดำเนินงำนแล้วโดย (คณะกรรมกำร/ตำแหน่ง)__________________ จำนวน_______________บำท
o ยังไม่ได้อนุมตั ิ โดยคำดว่ำจะอนุมตั ใิ นไตรมำส____ปี พ.ศ. ____________
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6. ควำมพร้อมของบริษทั – ภำพรวม (เลือกได้ขอ้ เดียวสาหรับแต่ละบรรทัด)
ยังไม่ได้เริ่ม

อยู่ในระหว่าง
การดาเนิ นงาน

เสร็จสิ้ นแล้ว

ไม่เกี่ยวข้อง

1 บริษทั ได้พจิ ารณาถึงบริษทั ร่วมและบริษทั ย่อยทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจาก TFRS 17
2 บริษทั ได้พจิ ารณาถึงสัญญาประกันภัยตรงทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจาก TFRS 17
3 บริษทั ได้พจิ ารณาถึงสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้ทจ่ี ะได้รบั ผลกระทบจาก TFRS 17
4 บริษทั ได้พจิ ารณาถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการควบคุม และกิจกรรมการควบคุม
ภายใน
5 บริษทั วำงแผนในกำรสื่อสำรถึงผลกระทบของ TFRS 17 กับผูถ้ อื หุน้ และ
ผูม้ หี น้ำทีก่ ำกับดูแล (เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ)
5.1 ผลกระทบต่องบกำรเงิน
5.2 ผลกระทบต่อกำรกำกับดูแล
5.3 ผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.4 งบประมำณ
6 บริษทั ได้ส่อื สำรกับผูด้ แู ลกระบวนกำร ซึง่ รวมถึงการควบคุมทีเ่ กีย่ วข้อง (Process and
control owner) เช่น ฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน ฝ่ ายคณิตศาสตร์
ประกันภัย ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ ายลงทุน ฝ่ ายประกันภัยต่อ เป็ นต้น
ถึงกำรเปลีย่ นแปลงทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ เพื่อรองรับผลกระทบจำก TFRS 17
7 บริษทั ได้ส่อื สำรกับแผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศถึงกำรเปลีย่ นแปลงทีอ่ ำจจะเกิดขึน้
เพื่อรองรับผลกระทบจำก TFRS 17
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ยังไม่ได้เริ่ม

อยู่ในระหว่าง
การดาเนิ นงาน

เสร็จสิ้ นแล้ว

ไม่เกี่ยวข้อง

8 บริษทั ได้จดั ทำกำรจัดทำคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำนใหม่เพื่อรองรับผลกระทบจำกมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 17
9 บริษทั ได้เตรียมทีมงำนในกำรนำ TFRS 17 มำปฏิบตั ใิ ช้ (Business as Usual: BAU)

7. บริษทั มีความตัง้ ใจจะสื่อสารผลกระทบของ TFRS 17 กับผูใ้ ด นอกเหนือจากทีก่ ล่าวมาข้างต้นหรือไม่ อย่างไร
___________________________________________________________________________________________________________

ดาเนินการตามแผน
Implementation
เสร็จสิน้ แล้ว
ไม่นำมำใช้

อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินงำน
(Implement)

อยู่ระหว่างการออกแบบและ
วางแผน การนา TFRS 17
มาปฏิบตั ใิ ช้ในภาพรวม
อยู่ระหว่างการออกแบบและ
วางแผน การนา TFRS 17
มาปฏิบตั ใิ ช้ในรายละเอียด
อยู่ระหว่างการวำงแผน
ทีใ่ กล้เสร็จสิน้

ประเมินผลกระทบ (Gap
difference) เสร็จสิน้ แล้ว
และคำดว่ำมีผลกระทบ แต่
ยังไม่เริม่ ดาเนินการ
ประเมินผลกระทบ (Gap
(Implementation)
difference) เสร็จสิน้ แล้ว
แต่คำดว่ำไม่มผี ลกระทบ

ยังไม่เริม่ /อยู่ระหว่าง
การศึกษาและเตรียมตัว

8. ควำมพร้อมของบริษทั – แยกย่อยตำม TFRS 17 (เลือกได้ขอ้ เดียวสาหรับแต่ละบรรทัด)

1. ขอบเขต (Scope), การรวมและแยกสัญญาประกันภัย (Combination and separation of insurance contract) และ การแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันภัย
(Separating components from an insurance contract)
1.1 บริษทั ได้พจิ ารณาและมีแนวทางในการ
แบ่งกลุ่มสัญญาทีม่ อี นุพนั ธ์แฝง (Embedded
derivatives)
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ดาเนินการตามแผน
Implementation
เสร็จสิน้ แล้ว
ไม่นำมำใช้

อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินงำน
(Implement)

อยู่ระหว่างการออกแบบและ
วางแผน การนา TFRS 17
มาปฏิบตั ใิ ช้ในภาพรวม
อยู่ระหว่างการออกแบบและ
วางแผน การนา TFRS 17
มาปฏิบตั ใิ ช้ในรายละเอียด
อยู่ระหว่างการวำงแผน
ทีใ่ กล้เสร็จสิน้

ประเมินผลกระทบ (Gap
difference) เสร็จสิน้ แล้ว
และคำดว่ำมีผลกระทบ แต่
ยังไม่เริม่ ดาเนินการ
ประเมินผลกระทบ (Gap
(Implementation)
difference) เสร็จสิน้ แล้ว
แต่คำดว่ำไม่มผี ลกระทบ

ยังไม่เริม่ /อยู่ระหว่าง
การศึกษาและเตรียมตัว
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1.2 บริษทั ได้พจิ ำรณำและมีแนวทำงในกำรแบ่ง
กลุ่มสัญญำทีม่ สี ญ
ั ญำลงทุนทีแ่ บ่งแยกได้
(Distinct investment component)
1.3 บริษทั ได้พจิ ำรณำและมีแนวทำงในกำรแยก
สินค้าหรือบริการทีไ่ ม่ใช่การประกันภัยทีแ่ ยก
ต่างหาก (Distinct goods or non-insurance
services) ออกจำกสัญญำประกันภัย
1.4 บริษทั ได้พจิ ำรณำและมีแนวทำงในกำรแยก
ประเภทสัญญำ (Separation of contracts)
ในกำรรับรู้
1.5 บริษทั ได้พจิ ำรณำและมีแนวทำงในกำรรวม
กลุ่มสัญญำ (Combination of contracts)
เข้ำด้วยกัน
2 ระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย (Level of aggregation of insurance contract)
2.1 บริษทั ได้พจิ ำรณำแบ่งกลุ่มของสัญญำ (Unit of
Account) แล้ว
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3 การรับรู้สญ
ั ญาประกันภัยเมื่อเริ่มแรก (Initial recognition)
3.1 บริษทั ได้พจิ ำรณำเลือกจุดรับรูร้ ำยกำรเมื่อเริม่
แรกของทุกประเภทของกลุ่มของสัญญา (Unit
of Account) แล้ว
4 การประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคต (Estimated future cash flow)
4.1 บริษทั ได้จดั ทำกำรศึกษำกำรตัง้ สมมติฐำน
ทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial
assumptions) โดยอ้ำงอิงจำก TFRS 17
4.2 บริษทั ได้ประเมินควำมเพียงพอของข้อมูลใน
กำรตัง้ สมมติฐำนทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย
(Actuarial assumption)
4.3 บริษทั ได้มแี นวทางการแก้ไขสมมติฐำนทำง
คณิตศำสตร์ประกันภัยอย่ำงสม่าเสมอ
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5 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย (Attributable insurance expense)
5.1 บริษทั ได้จดั ทาการศึกษาค่าใช้จา่ ยโดยอ้างอิง
จาก TFRS 17 (Expense Study) เพื่อระบุว่า
ค่าใช้จ่ายใดเป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง
กับการประกันภัย (Directly attributable
insurance expense)
5.2 บริษทั มีกำรพิจำรณำและระบุแนวกำรปั นส่วน
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรรับประกันภัย
(Expense allocation)
6 การกาหนดอัตราคิ ดลด (Discount rate)
6.1 บริษทั ได้จดั ทาการศึกษาเลือกวิธกี ารกาหนด
อัตราคิดลด (Discount rate) โดยอ้างอิงจาก
TFRS 17
6.2 บริษทั ได้จดั ทาการศึกษาวิธกี ารคานวณในแต่
ละปั จจัยของอัตราคิดลด (Discount rate)
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บทที่ 1: การเตรียมตัวในภาพรวมสาหรับ TFRS 17 (Overall preparation for TFRS 17)

6.3 บริษทั ได้จดั ทาการศึกษาความเพียงพอและ
ทีม่ าของข้อมูลในการคานวณอัตราคิดลด
(Discount rate)
7 ค่าปรับปรุงความเสี่ยงสาหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิ น (Risk adjustment)
7.1 บริษทั ได้จดั ทาการศึกษาวิธกี ารกาหนดค่า
ปรับปรุงความเสีย่ งสาหรับความเสีย่ งไม่ใช่ความ
เสีย่ งทางการเงิน โดยอ้างอิงจาก TFRS 17
7.2 บริษทั ได้จดั ทาการศึกษาวิธกี ารคานวณในแต่
ละปั จจัยของค่าปรับปรุงความเสีย่ งสาหรับ
ความเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ความเสีย่ งทางการเงิน
7.3 บริษทั กาหนดค่าความเชื่อมั ่น (Confidence
level) ทีใ่ ช้ในการคานวณค่าปรับปรุงความ
เสีย่ งสาหรับความเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ความเสีย่ งทาง
การเงิน
8 กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (CSM) หน่ วยความคุ้มครอง (Coverage units) และสัญญาที่สร้างภาระ (Onerous contract)
8.1 บริษทั จัดทาการวิเคราะห์กาไรขันต้
้ นจากการ
ให้บริการตามสัญญา (CSM)
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บทที่ 1: การเตรียมตัวในภาพรวมสาหรับ TFRS 17 (Overall preparation for TFRS 17)

8.2 บริษทั พิจารณาและจัดทาการวิเคราะห์สญ
ั ญา
ทีส่ ร้างภาระ (Onerous Contract)
8.3 บริษทั เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ว่าจะใช้เกณฑ์ใด
เป็ นตัวแทนของหน่วยความคุม้ ครอง
(Coverage unit)
9 Premium Allocation Approach (PAA)
9.1 บริษทั ได้ระบุว่ากลุ่มสัญญาประกันภัยประเภท
ใดสามารถใช้ Premium Allocation Approach
(PAA) ได้
9.2 บริษทั ได้ระบุผลกระทบของการรับรูร้ ายได้จาก
เบีย้ ประกันภัยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เนื่องจากใช้
วิธี Premium Allocation Approach (PAA)
9.3 บริษทั ได้ระบุผลกระทบของกำรรับรูค้ ่ำใช้จ่ำย
Liability for incurred claims (expired risk)
และ เบีย้ ประกันภัยทีเ่ ปลีย่ นแปลง เนื่องจากใช้
วิธี Premium Allocation Approach (PAA)
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บทที่ 1: การเตรียมตัวในภาพรวมสาหรับ TFRS 17 (Overall preparation for TFRS 17)

9.4 บริษทั ได้ระบุผลกระทบของการรับรูผ้ ลขาดทุน
จากสัญญาสร้างทีภ่ าระ (Onerous contract)
เนื่องจากใช้วธิ ี Premium Allocation
Approach (PAA)
10 Variable fee Approach (VFA)
10.1 บริษทั ได้พจิ ารณาสัญญาประกันภัยทีม่ ี
ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง
(Direct participation feature)
10.2 บริษทั ได้พจิ ารณาการใช้การลดความเสีย่ ง
(Risk mitigation)
10.3 บริษทั ได้พจิ ารณาวิธกี ารวัดมูลค่าประมาณ
การของกระแสเงินสดในอนาคต (Estimates
of future cash flows) และ กาไรขัน้ ต้นจาก
การให้บริการตามสัญญา (Contractual
service margin)
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บทที่ 1: การเตรียมตัวในภาพรวมสาหรับ TFRS 17 (Overall preparation for TFRS 17)

11 สัญญาประกันต่อที่ถือไว้ (Reinsurance contracts held)
11.1 บริษทั ได้พจิ ารณาถึงสัญญาทีโ่ อนความเสีย่ ง
ด้านประกันภัยทีม่ นี ยั สาคัญ (Contract with
significant insurance risk transfers) ของ
สัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้
11.2 บริษทั ได้พจิ ารณาถึงขอบเขตของสัญญา
ประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้ (Contract boundary of
insurance contract held)
11.3 บริษทั ได้พจิ ารณาระดับของการจัดกลุ่ม
สัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้ (Level of
aggregation of reinsurance contracts held)
11.4 บริษทั ได้พจิ ารณาการรับรูร้ ายการเมื่อเริม่ แรก
ของสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้ (Date of
initial recognition of reinsurance contracts
held)
11.5 บริษทั ได้พจิ ารณาถึงประมาณการของกระแส
เงินสดในอนาคต (Estimates of future cash
flows) และ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตาม
สัญญา (Contractual service margin)
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บทที่ 1: การเตรียมตัวในภาพรวมสาหรับ TFRS 17 (Overall preparation for TFRS 17)

11.6 บริษทั ได้พจิ ารณาถึงการแสดงรายการในงบ
การเงิน (Presentation) ของสัญญา
ประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้
12 การเปลี่ยนแปลงสัญญาและการตัดรายการ (Modification and Derecognition)
12.1 บริษทั ได้พจิ ารณาถึงหลักการเปลีย่ นแปลง
สัญญาทีไ่ ม่ถอื เป็ นการตัดรายการทางบัญชี
และการเปลีย่ นแปลงสัญญาทีถ่ อื เป็ นการตัด
รายการทางบัญชี
13 การโอนสัญญาประกันภัยและการรวมธุรกิ จ (Transfer of insurance contracts or a business combination)
13.1 บริษทั มีกำรเตรียมข้อมูลกำรโอนสัญญำและ
กำรรวมธุรกิจเพื่อให้พร้อมเมื่อ TFRS 17
มีผลบังคับใช้
13.2 บริษทั มีกำรคำนวณและวิเครำะห์กาไร
ขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (CSM)
เพื่อระบุว่ำกำรโอนสัญญำ/กำรรวมธุรกิจที่
เกิดขึน้ ก่อให้เกิดสัญญำทีส่ ร้ำงภำระ
(Onerous contract)
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ดาเนินการตามแผน
Implementation
เสร็จสิน้ แล้ว
ไม่นำมำใช้

อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินงำน
(Implement)

อยู่ระหว่างการออกแบบและ
วางแผน การนา TFRS 17
มาปฏิบตั ใิ ช้ในภาพรวม
อยู่ระหว่างการออกแบบและ
วางแผน การนา TFRS 17
มาปฏิบตั ใิ ช้ในรายละเอียด
อยู่ระหว่างการวำงแผน
ทีใ่ กล้เสร็จสิน้

ประเมินผลกระทบ (Gap
difference) เสร็จสิน้ แล้ว
และคำดว่ำมีผลกระทบ แต่
ยังไม่เริม่ ดาเนินการ
ประเมินผลกระทบ (Gap
(Implementation)
difference) เสร็จสิน้ แล้ว
แต่คำดว่ำไม่มผี ลกระทบ

ยังไม่เริม่ /อยู่ระหว่าง
การศึกษาและเตรียมตัว

บทที่ 1: การเตรียมตัวในภาพรวมสาหรับ TFRS 17 (Overall preparation for TFRS 17)

13.3 บริษทั ได้วเิ คราะห์การจัดกลุม่ ของสัญญา
(Unit of account) ทีไ่ ด้มาจากการโอน
สัญญาหรือการรวมธุรกิจ
14 การปฏิ บตั ิ ในช่วงเปลี่ยนแปลง (Transition)
14.1 บริษทั ได้ประเมินควำมพร้อมของข้อมูล
ย้อนหลัง เพื่อใช้ในกำรเลือกวิธที จ่ี ะถือปฏิบตั ิ
ในช่วงเปลีย่ นแปลง
14.2 บริษทั ได้พจิ ำรณำถึงวิธที จ่ี ะถือปฏิบตั ใิ น
ช่วงเปลีย่ นแปลงจำกข้อมูลทีม่ อี ยู่
14.3 บริษทั ได้พจิ ารณาถึงการเปิ ดเผยข้อมูลเรื่อง
การปฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลง (Transition)

13

บทที่ 1: การเตรียมตัวในภาพรวมสาหรับ TFRS 17 (Overall preparation for TFRS 17)

9. บริษทั คำดว่ำจะได้รบั ผลกระทบจำก TFRS 17 ในเรื่องใดมำกทีส่ ุด 5 อันดับแรก (กรุณำเลือกไม่เกิน 5 หัวข้อ)
___ ขอบเขตของสัญญำประกันภัย (Scope)
___ กำรรวมและแยกสัญญำ (Combination and separation)
___ กำรรับรูส้ ญ
ั ญำประกันภัยเมื่อเริม่ แรก (Initial recognition)
___ กำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต (Estimated future cash flow)
___กำรกำหนดอัตรำคิดลด (Discount rate)
___ค่ำปรับปรุงควำมเสีย่ งสำหรับควำมเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ควำมเสีย่ งทำงกำรเงิน (Risk adjustment)
___ Premium Allocation Approach (PAA)
___ Variable fee Approach (VFA)
___ สัญญำประกันต่อทีถ่ อื ไว้ (Reinsurance contracts held)
___ กำรเปลีย่ นแปลงสัญญำและกำรตัดรำยกำร (Modification and Derecognition)
___ กำรนำมำตรฐำนมำปฏิบตั ใิ ช้ครัง้ แรก (Transition)
___ กำรเปิ ดเผยข้อมูล (Disclosure)

14
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10. บริษทั มีควำมกังวลเกีย่ วกับกำรเตรียมตัวเพื่อรองรับ TFRS 17 ในเรื่องใดมำกทีส่ ุด (กรุณำเลือกไม่เกิน 5 หัวข้อ)
___ ขอบเขตของสัญญำประกันภัย (Scope)
___ กำรรวมและแยกสัญญำ (Combination and separation)
___ กำรรับรูส้ ญ
ั ญำประกันภัยเมื่อเริม่ แรก (Initial recognition)
___ กำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคต (Estimated future cash flow)
___กำรกำหนดอัตรำคิดลด (Discount rate)
___ค่ำปรับปรุงควำมเสีย่ งสำหรับควำมเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ควำมเสีย่ งทำงกำรเงิน (Risk adjustment)
___ Premium Allocation Approach (PAA)
___ Variable fee Approach (VFA)
___ สัญญำประกันต่อทีถ่ อื ไว้ (Reinsurance contracts held)
___ กำรเปลีย่ นแปลงสัญญำและกำรตัดรำยกำร (Modification and Derecognition)
___ กำรนำมำตรฐำนมำปฏิบตั ใิ ช้ครัง้ แรก (Transition)
___ กำรเปิ ดเผยข้อมูล (Disclosure)
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11. บริษทั มีควำมกังวลเกีย่ วกับกำรเตรียมตัวเพื่อรองรับ TFRS 17 ในด้ำนใดมำกทีส่ ุด (กรุณำเลือกไม่เกิน 5 หัวข้อ)
___ ข้อมูล
___ ระบบสารสนเทศ
___ ความรูค้ วามสามารถและความเพียงพอของบุคลากร
___ การควบคุมและการตรวจสอบ
___ การออกแบบผลิตภัณฑ์
___ นโยบายการลงทุน
___ ผลกระทบกับแผนธุรกิจ
___ ผลกระทบต่องบการเงิน
___ งบประมาณ
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12. ควำมรูข้ องระดับผูบ้ ริหารและระดับดาเนินการเกีย่ วกับ TFRS 17 มีมำกน้อยเพียงใด (เลือกได้ขอ้ เดียวสาหรับแต่ละบรรทัด)
ไม่เคยศึกษา/เข้าอบรม

เข้าใจภาพรวมของ
มาตรฐาน

เข้าใจรายละเอียดของ
เข้าใจรายละเอียดของ
เข้าใจรายละเอียดของ
มาตรฐาน แต่ยงั ไม่สามารถ
มาตรฐาน แต่ยงั ไม่
มาตรฐาน และสามารถ
นาไปปฏิบตั จิ ริงได้
สามารถปฏิบตั บิ างเรื่องได้
ปฏิบตั ไิ ด้ทนั ที

ระดับผูบ้ ริหำร
ระดับดำเนินกำร
o ส่วนงานบัญชีกำรเงิน
o ส่วนงานเทคโนโลยีสำรสนเทศ
o ส่วนงานคณิตศำสตร์ประกันภัย
o ส่วนงานออกแบบผลิตภัณฑ์
o ส่วนงานกำรประกันภัยต่อ
o ส่วนงานลงทุน
o ส่วนงานปฏิบตั กิ าร อาทิ พิจารณา
รับประกันภัย ออกกรมธรรม์และ
สินไหมทดแทน
o ส่วนงานอื่น ๆ

17

บทที่ 1: การเตรียมตัวในภาพรวมสาหรับ TFRS 17 (Overall preparation for TFRS 17)

13. กรุณาบรรยายถึงความคืบหน้าและสถานะในการเตรียมพร้อมนา TFRS 17 มาปฏิบตั ใิ ช้
(เช่น อยู่ในระหว่างอบรมและจัดหาบุคลากร จึงยังไม่สามารถเริม่ ประเมินผลกระทบ, ประเมินผลกระทบและระบุความแตกต่าง (Gap difference) เสร็จสิ้นแล้ว, ประเมินผล
กระทบโดยละเอียดแล้ว และกาลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ เป็นต้น)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
14. บริษทั ได้ส่อื สารกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในเรื่องใดบ้าง (เลือกได้หลายข้อ)
o ไม่เคยสื่อสารเรื่อง TFRS 17 กับผูส้ อบบัญชี
o ผลแตกต่าง (Gap difference) เชิงคุณภาพ
o ผลกระทบเชิงปริมาณ (Financial impact)
o แผนการทา Implementation
o นโยบายบัญชี และสมมติฐานในการคานวณทีบ่ ริษทั เลือกใช้
15. บริษทั มีความเชื่อมั ่นในความเชีย่ วชาญและความพร้อมของผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับการตรวจสอบ TFRS 17 เมื่อมีผลบังคับใช้อย่างไร (เลือกได้ขอ้ เดียว)
o ยังไม่สามารถประเมินได้ในปัจจุบนั เพราะยังไม่เคยสื่อสารเรื่อง TFRS 17 กับผูส้ อบบัญชี
o ไม่มคี วามเชื่อมั ่น
o เชื่อมั ่นว่าผูส้ อบบัญชีมคี วามเชีย่ วชาญและความพร้อมใน TFRS 17 เพียงพอ

16. บริษทั คาดหวังว่าสมาคมประกันภัยควรมีบทบาทต่อการนา TFRS 17 มาปฏิบตั ใิ ช้หรือไม่ อย่างไร (ถ้ามี)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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บทที่ 2: ความพร้อมของบุคลากร (Readiness in Human Resources)
1. ในช่วงการเตรียมตัว (Implementation phase) ก่อน TFRS 17 มีผลบังคับใช้ บริษทั มีจานวนบุคลากรทีเ่ พียงพอหรือไม่ อย่างไร
1.1 บุคลากรด้านบัญชีและการเงิน
1.1.1 บุคลากรด้านบัญชีและการเงินทีบ่ ริษทั มีอยูใ่ นปั จจุบนั มีความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับมาตรฐาน TFRS 17 เพียงพอหรือไม่
___ ยังไม่ได้ประเมิน (> ข้ามไปข้อ 1.1.3)
___ มีความรูค้ วามสามารถเพียงพอแล้ว (> ข้ามไปข้อ 1.1.3)
___ มีความรูเ้ กีย่ วกับ TFRS 17 แต่ยงั ไม่เพียงพอ
___ ไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับ TFRS 17
1.1.2 บริษทั วางแผนทีจ่ ะสรรหาความรูเ้ พิม่ เติมให้แก่บุคลากรโดยวิธใี ด
____ จัดอบรมภายใน
____ จ้างวิทยากรภายนอกให้ชว่ ยจัดการอบรม
____ ส่งบุคลากรไปอบรมกับบริษทั แม่ทต่ี า่ งประเทศ (ถ้ามี)
____ อื่นๆ (โปรดระบุ) ___________________________________________________
1.1.3 บริษทั มีจานวนบุคลากรด้านบัญชีและการเงิน เพื่อเตรียมตัวก่อนมาตรฐาน TFRS 17 มีผลบังคับใช้ เพียงพอหรือไม่ (เลือกได้เพียงข้อเดียว)
___ ยังไม่ได้ประเมิน (> ข้ามไปข้อ 1.2)
___ เพียงพอแล้ว
___ มีความตัง้ ใจจะจัดหาบุคลากรเพิม่ น้อยกว่า 5 คน
___ มีความตัง้ ใจจะจัดหาบุคลากรเพิม่ มากกว่าหรือเท่ากับ 5 คน
1.1.4 กรุณาเลือกเรื่องทีใ่ ช้จานวนทรัพยากรบุคลากรมากทีส่ ุด 3 อันดับแรก (เลือกได้ 3 ข้อ)
___ ขอบเขตของสัญญาประกันภัย (Scope)
___ การรวมและแยกสัญญา (Combination and Separation)
___ การรับรูส้ ญ
ั ญาประกันภัยเมื่อเริม่ แรก (Initial recognition)
___ การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต (Estimated future cash flow)
___ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกันภัย (Attributable insurance expense)
1
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___ การกาหนดอัตราคิดลด (Discount rate)
___ ค่าปรับปรุงความเสีย่ งสาหรับความเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ความเสีย่ งทางการเงิน (Risk adjustment)
___ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา หน่วยความคุม้ ครอง และ สัญญาทีส่ ร้างภาระ (Contractual Service Margin: CSM)
___ Premium Allocation Approach (PAA)
___ Variable Fee Approach (VFA)
___ สัญญาประกันต่อทีถ่ อื ไว้ (Reinsurance Contracts Held)
___ การเปลีย่ นแปลงสัญญาและการตัดรายการ (Modification and Derecognition)
___ การโอนสัญญาประกันภัยและการรวมธุรกิจ (Transfer and Business Combination)
___ การปฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลง (Transition)
1.1.5 บริษทั คาดว่าจะสรรหาบุคลากรด้านบัญชีและการเงินเพิม่ เติมจากทีใ่ ด (เลือกได้หลายข้อ)
___ ยังไม่ได้พจิ ารณา
___ จ้างพนักงานชัวคราว
่
(Temporary staff)
___ จ้างพนักงานเต็มเวลา (Full-time staff)
___ จ้างทีป่ รึกษาภายนอก
___ ขอบุคลากรจากบริษทั แม่/บริษทั ในเครือ
1.2 บุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
1.2.1 บุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยทีบ่ ริษทั มีอยู่ในปัจจุบนั มีความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับมาตรฐานฯ เพียงพอหรือไม่
___ ยังไม่ได้ประเมิน (> ข้ามไปข้อ 1.2.3)
___ มีความรูค้ วามสามารถเพียงพอแล้ว (> ข้ามไปข้อ 1.2.3)
___ มีความรูเ้ กีย่ วกับ TFRS 17 แต่ยงั ไม่เพียงพอ
___ ไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับ TFRS 17
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1.2.2 บริษทั วางแผนทีจ่ ะสรรหาความรูเ้ พิม่ เติมให้แก่บุคลากรโดยวิธใี ด
____ จัดอบรมภายใน
____ จ้างวิทยากรภายนอกให้ชว่ ยจัดการอบรม
____ ส่งบุคลากรไปอบรมกับบริษทั แม่ทต่ี า่ งประเทศ (ถ้ามี)
____ อื่นๆ (โปรดระบุ) ___________________________________________________
1.2.3 บริษทั มีจานวนบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อเตรียมตัวก่อนมาตรฐาน TFRS 17 มีผลบังคับใช้ เพียงพอหรือไม่
___ ยังไม่ได้ประเมิน (> ข้ามไปข้อ 1.3)
___ เพียงพอแล้ว
___ มีความตัง้ ใจจะจัดหาบุคลากรเพิม่ น้อยกว่า 5 คน
___ มีความตัง้ ใจจะจัดหาบุคลากรเพิม่ มากกว่าหรือเท่ากับ 5 คน
1.2.4 กรุณาเลือกเรื่องทีใ่ ช้จานวนทรัพยากรบุคลากรมากทีส่ ุด 3 อันดับแรก (เลือกได้ 3 ข้อ)
___ ขอบเขตของสัญญาประกันภัย (Scope)
___ การรวมและแยกสัญญา (Combination and Separation)
___ การรับรูส้ ญ
ั ญาประกันภัยเมื่อเริม่ แรก (Initial recognition)
___ การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต (Estimated future cash flow)
___ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกันภัย (Attributable insurance expense)
___ การกาหนดอัตราคิดลด (Discount rate)
___ ค่าปรับปรุงความเสีย่ งสาหรับความเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ความเสีย่ งทางการเงิน (Risk adjustment)
___ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา หน่วยความคุม้ ครอง และ สัญญาทีส่ ร้างภาระ (Contractual Service Margin: CSM)
___ Premium Allocation Approach (PAA)
___ Variable Fee Approach (VFA)
___ สัญญาประกันต่อทีถ่ อื ไว้ (Reinsurance Contracts Held)
___ การเปลีย่ นแปลงสัญญาและการตัดรายการ (Modification and Derecognition)
___ การโอนสัญญาประกันภัยและการรวมธุรกิจ (Transfer and Business Combination)
___ การปฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลง (Transition)
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1.2.5 บริษทั คาดว่าจะสรรหาบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเพิม่ เติมจากทีใ่ ด (เลือกได้หลายข้อ)
___ ยังไม่ได้พจิ ารณา
___ จ้างพนักงานชัวคราว
่
(Temporary staff)
___ จ้างพนักงานเต็มเวลา (Full-time staff)
___ จ้างทีป่ รึกษาภายนอก
___ ขอบุคลากรจากบริษทั แม่/บริษทั ในเครือ
1.3 บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
1.3.1 บุคลากรด้านบัญชีและการเงินทีบ่ ริษทั มีอยูใ่ นปั จจุบนั มีความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับมาตรฐานฯ เพียงพอหรือไม่
___ ยังไม่ได้ประเมิน (> ข้ามไปข้อ 1.3.3)
___ มีความรูค้ วามสามารถเพียงพอแล้ว (> ข้ามไปข้อ 1.3.3)
___ มีความรูเ้ กีย่ วกับ TFRS 17 แต่ยงั ไม่เพียงพอ
___ ไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับ TFRS 17
1.3.2 บริษทั วางแผนทีจ่ ะสรรหาความรูเ้ พิม่ เติมให้แก่บุคลากรโดยวิธใี ด
____ จัดอบรมภายใน
____ จ้างวิทยากรภายนอกให้ชว่ ยจัดการอบรม
____ ส่งบุคลากรไปอบรมกับบริษทั แม่ทต่ี า่ งประเทศ (ถ้ามี)
____ อื่นๆ (โปรดระบุ) ___________________________________________________
1.3.3 บริษทั มีจานวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อเตรียมตัวก่อนมาตรฐาน TFRS 17 มีผลบังคับใช้ เพียงพอหรือไม่
___ ยังไม่ได้ประเมิน (> ข้ามไป 2)
___ เพียงพอแล้ว
___ มีความตัง้ ใจจะจัดหาบุคลากรเพิม่ น้อยกว่า 5 คน
___ มีความตัง้ ใจจะจัดหาบุคลากรเพิม่ มากกว่าหรือเท่ากับ 5 คน
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1.3.4 กรุณาเลือกเรื่องทีใ่ ช้จานวนทรัพยากรบุคลากรมากทีส่ ุด 3 อันดับแรก (เลือกได้ 3 ข้อ)
___ ขอบเขตของสัญญาประกันภัย (Scope)
___ การรวมและแยกสัญญา (Combination and Separation)
___ การรับรูส้ ญ
ั ญาประกันภัยเมื่อเริม่ แรก (Initial recognition)
___ การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต (Estimated future cash flow)
___ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกันภัย (Attributable insurance expense)
___ การกาหนดอัตราคิดลด (Discount rate)
___ ค่าปรับปรุงความเสีย่ งสาหรับความเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ความเสีย่ งทางการเงิน (Risk adjustment)
___ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา หน่วยความคุม้ ครอง และ สัญญาทีส่ ร้างภาระ (Contractual Service Margin: CSM)
___ Premium Allocation Approach (PAA)
___ Variable Fee Approach (VFA)
___ สัญญาประกันต่อทีถ่ อื ไว้ (Reinsurance Contracts Held)
___ การเปลีย่ นแปลงสัญญาและการตัดรายการ (Modification and Derecognition)
___ การโอนสัญญาประกันภัยและการรวมธุรกิจ (Transfer and Business Combination)
___ การปฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลง (Transition)
1.3.5 บริษทั คาดว่าจะสรรหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิม่ เติมจากทีใ่ ด (เลือกได้หลายข้อ)
___ ยังไม่ได้พจิ ารณา
___ จ้างพนักงานชัวคราว
่
(Temporary staff)
___ จ้างพนักงานเต็มเวลา (Full-time staff)
___ จ้างทีป่ รึกษาภายนอก
___ ขอบุคลากรจากบริษทั แม่/บริษทั ในเครือ
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บทที่ 2: ความพร้อมของบุคลากร (Readiness in Human Resources)

2. ในช่วงปฏิ บตั ิ จริง (Go-live phase) เมื่อมาตรฐาน TFRS 17 มีผลบังคับใช้ บริษทั คาดว่าจะมีจานวนบุคลากรทีเ่ พียงพอหรือไม่ อย่างไร
2.1 บุคลากรด้านบัญชีและการเงิน
2.1.1 บริษทั มีจานวนบุคลากรด้านบัญชีและการเงิน เพื่อปฏิบตั จิ ริงเมื่อ TFRS 17 มีผลบังคับใช้ เพียงพอหรือไม่
___ ยังไม่ได้ประเมิน (> ข้ามไปข้อ 2.2)
___ เพียงพอแล้ว
___ มีความตัง้ ใจจะจัดหาบุคลากรเพิม่ น้อยกว่า 5 คน
___ มีความตัง้ ใจจะจัดหาบุคลากรเพิม่ มากกว่าหรือเท่ากับ 5 คน
2.1.2 กรุณาเลือกเรื่องทีใ่ ช้จานวนทรัพยากรบุคลากรมากทีส่ ุด 3 อันดับแรก (เลือกได้ 3 ข้อ)
___ ขอบเขตของสัญญาประกันภัย (Scope)
___ การรวมและแยกสัญญา (Combination and Separation)
___ การรับรูส้ ญ
ั ญาประกันภัยเมื่อเริม่ แรก (Initial recognition)
___ การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต (Estimated future cash flow)
___ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกันภัย (Attributable insurance expense)
___ การกาหนดอัตราคิดลด (Discount rate)
___ ค่าปรับปรุงความเสีย่ งสาหรับความเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ความเสีย่ งทางการเงิน (Risk adjustment)
___ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา หน่วยความคุม้ ครอง และ สัญญาทีส่ ร้างภาระ (Contractual Service Margin: CSM)
___ Premium Allocation Approach (PAA)
___ Variable Fee Approach (VFA)
___ สัญญาประกันต่อทีถ่ อื ไว้ (Reinsurance Contracts Held)
___ การเปลีย่ นแปลงสัญญาและการตัดรายการ (Modification and Derecognition)
___ การโอนสัญญาประกันภัยและการรวมธุรกิจ (Transfer and Business Combination)
___ การปฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลง (Transition)
___ การปิ ดบัญชี และจัดทางบการเงิน
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2.1.3 บริษทั คาดว่าจะสรรหาบุคลากรด้านบัญชีและการเงินเพิม่ เติมจากทีใ่ ด (เลือกได้หลายข้อ)
___ ยังไม่ได้พจิ ารณา
___ จ้างพนักงานชัวคราว
่
(Temporary staff)
___ จ้างพนักงานเต็มเวลา (Full-time staff)
___ จ้างทีป่ รึกษาภายนอก
___ ขอบุคลากรจากบริษทั แม่/บริษทั ในเครือ
2.2 บุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
2.2.1 บริษทั มีจานวนบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อปฏิบตั จิ ริงเมื่อมาตรฐาน TFRS 17 มีผลบังคับใช้ เพียงพอหรือไม่
___ ยังไม่ได้ประเมิน (> ข้ามไปข้อ 2.3)
___ เพียงพอแล้ว
___ มีความตัง้ ใจจะจัดหาบุคลากรเพิม่ น้อยกว่า 5 คน
___ มีความตัง้ ใจจะจัดหาบุคลากรเพิม่ มากกว่าหรือเท่ากับ 5 คน
___ ปัจจุบนั ไม่มบี ุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
2.2.2 กรุณาเลือกเรื่องทีใ่ ช้จานวนทรัพยากรบุคลากรมากทีส่ ุด 3 อันดับแรก (เลือกได้ 3 ข้อ)
___ ขอบเขตของสัญญาประกันภัย (Scope)
___ การรวมและแยกสัญญา (Combination and Separation)
___ การรับรูส้ ญ
ั ญาประกันภัยเมื่อเริม่ แรก (Initial recognition)
___ การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต (Estimated future cash flow)
___ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกันภัย (Attributable insurance expense)
___ การกาหนดอัตราคิดลด (Discount rate)
___ ค่าปรับปรุงความเสีย่ งสาหรับความเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ความเสีย่ งทางการเงิน (Risk adjustment)
___ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา หน่วยความคุม้ ครอง และ สัญญาทีส่ ร้างภาระ (Contractual Service Margin: CSM)
___ Premium Allocation Approach (PAA)
___ Variable Fee Approach (VFA)
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___ สัญญาประกันต่อทีถ่ อื ไว้ (Reinsurance Contracts Held)
___ การเปลีย่ นแปลงสัญญาและการตัดรายการ (Modification and Derecognition)
___ การโอนสัญญาประกันภัยและการรวมธุรกิจ (Transfer and Business Combination)
___ การปฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลง (Transition)
___ การปิ ดบัญชี และจัดทางบการเงิน
2.2.3 บริษทั คาดว่าจะสรรหาบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยเพิม่ เติมจากทีใ่ ด (เลือกได้หลายข้อ)
___ ยังไม่ได้พจิ ารณา
___ จ้างพนักงานชัวคราว
่
(Temporary staff)
___ จ้างพนักงานเต็มเวลา (Full-time staff)
___ จ้างทีป่ รึกษาภายนอก
___ ขอบุคลากรจากบริษทั แม่/บริษทั ในเครือ
2.3 บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
2.3.1 บริษทั มีจานวนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อเตรียมตัวก่อนมาตรฐาน TFRS 17 มีผลบังคับใช้ เพียงพอหรือไม่
___ ยังไม่ได้ประเมิน (> ข้ามไปข้อ 3)
___ เพียงพอแล้ว
___ มีความตัง้ ใจจะจัดหาบุคลากรเพิม่ น้อยกว่า 5 คน
___ มีความตัง้ ใจจะจัดหาบุคลากรเพิม่ มากกว่าหรือเท่ากับ 5 คน
2.3.2 กรุณาเลือกเรื่องทีใ่ ช้จานวนทรัพยากรบุคลากรมากทีส่ ุด 3 อันดับแรก (เลือกได้ 3 ข้อ)
___ ขอบเขตของสัญญาประกันภัย (Scope)
___ การรวมและแยกสัญญา (Combination and Separation)
___ การรับรูส้ ญ
ั ญาประกันภัยเมื่อเริม่ แรก (Initial recognition)
___ การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต (Estimated future cash flow)
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___ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกันภัย (Attributable insurance expense)
___ การกาหนดอัตราคิดลด (Discount rate)
___ ค่าปรับปรุงความเสีย่ งสาหรับความเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ความเสีย่ งทางการเงิน (Risk adjustment)
___ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา หน่วยความคุม้ ครอง และ สัญญาทีส่ ร้างภาระ (Contractual Service Margin: CSM)
___ Premium Allocation Approach (PAA)
___ Variable Fee Approach (VFA)
___ สัญญาประกันต่อทีถ่ อื ไว้ (Reinsurance Contracts Held)
___ การเปลีย่ นแปลงสัญญาและการตัดรายการ (Modification and Derecognition)
___ การโอนสัญญาประกันภัยและการรวมธุรกิจ (Transfer and Business Combination)
___ การปฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลง (Transition)
___ การปิ ดบัญชี และจัดทางบการเงิน
2.3.3 บริษทั คาดว่าจะสรรหาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิม่ เติมจากทีใ่ ด (เลือกได้หลายข้อ)
___ ยังไม่ได้พจิ ารณา
___ จ้างพนักงานชัวคราว
่
(Temporary staff)
___ จ้างพนักงานเต็มเวลา (Full-time staff)
___ จ้างทีป่ รึกษาภายนอก
___ ขอบุคลากรจากบริษทั แม่/บริษทั ในเครือ
3. ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรื่อง ความพร้อมของบุคลากร (ถ้ามี)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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บทที่ 3: ขอบเขต (Scope) การรวมและแยกสัญญาประกันภัย (Combination and separation of insurance contract) และ การแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันภัย (Separating components from an insurance
contract)

บทที่ 3: ขอบเขต (Scope) การรวมและแยกสัญญาประกันภัย (Combination and separation of insurance contract)
และ การแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันภัย (Separating components from an insurance contract)
หมายเหตุ ศัพท์เฉพาะของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ในแบบสอบถามฉบับนี้เป็ นการแปลอย่างไม่เป็ นทางการเท่านัน้

1. บริษทั คาดว่าจะได้รบั ผลกระทบต่องบการเงินจากเรื่องต่อไปนี้ อย่างไร (เลือกได้ขอ้ เดียวสาหรับแต่ละบรรทัด)
1 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นต่ากว่าร้อยละ 5 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
2 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 6-10 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
3 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 11-20 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
4 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 21-50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
5 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นมากกว่าร้อยละ 50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้

สัญญาประกันภัยตรง

ไม่มผี ลกระทบ

1

2

3

4

5

การระบุว่าสัญญาประกันภัยประเภทใดไม่อยู่ในขอบเขต (Scope)
ของ TFRS 17
กำรแบ่งกลุ่มสัญญำทีม่ อี นุพนั ธ์แฝง (Embedded derivative)
กำรแบ่งกลุ่มสัญญำทีม่ สี ญ
ั ญำลงทุนทีแ่ บ่ง
แยกได้ (Distinct investment component)
กำรแบ่งกลุ่มสัญญำทีม่ สี ญ
ั ญำบริกำร (Service contract)

1

บทที่ 3: ขอบเขต (Scope) การรวมและแยกสัญญาประกันภัย (Combination and separation of insurance contract) และ การแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันภัย (Separating components from an insurance
contract)

2. บริษทั ใช้วธิ กี ำรใดในกำรพิจำรณำว่ำผลิตภัณฑ์ใดไม่อยู่ในขอบเขตของ TFRS 17 (เลือกได้หลายข้อ)
____ ดูจำกชื่อผลิตภัณฑ์
____ ยึดหลักเกณฑ์ตำม TFRS 4
____ เปรียบเทียบกระแสเงินสดทีค่ ดิ ลดกลับมำถึงปัจจุบนั
____ อื่นๆ โปรดระบุ _________________

3. ปั จจุบนั บริษทั ใช้เกณฑ์กำรพิจำรณำควำมมีนยั สาคัญ (Significance) ของควำมเสีย่ งด้ำนกำรรับประกันภัย (Insurance Risk) ทีร่ ะดับใด (เลือกได้ขอ้ เดียว)
____ ไม่พจิ ำรณำ
____ น้อยกว่ำ 105%
____ 105%
____ มำกกว่ำ 105% แต่น้อยกว่ำ 110%
____ 110%
____ มำกกว่ำ 110%
หมายเหตุ ผลกระทบต่องบการเงิ น สาหรับข้อ 4 - 8
1 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นต่ากว่าร้อยละ 5 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
2 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 6-10 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
3 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 11-20 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
4 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 21-50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
5 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นมากกว่าร้อยละ 50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
2

บทที่ 3: ขอบเขต (Scope) การรวมและแยกสัญญาประกันภัย (Combination and separation of insurance contract) และ การแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันภัย (Separating components from an insurance
contract)

4. บริษทั คำดว่ำผลิตภัณฑ์ใดจะไม่อยู่ในขอบเขตของ TFRS 17 หรือเลือกทีจ่ ะปฏิบตั ติ ำมข้อยกเว้น
____ ไม่มี (ข้ำมไปข้อถัดไป)
____ มี (ตอบคำถำมด้ำนล่ำง)
ชื่อผลิตภัณฑ์
1.

ประเภทผลิตภัณฑ์
(ตามรายงานการดารงเงินกองทุน)

เหตุผลที่
ทำให้ไม่อยูใ่ นขอบเขต

ผลการพิจารณา
(เลือก 1 ข้อ)
 ไม่อยูใ่ นขอบเขตของ TFRS 17
 เลือกทีจ่ ะปฏิบตั ติ ำมข้อยกเว้น

2.

 ไม่อยูใ่ นขอบเขตของ TFRS 17
 เลือกทีจ่ ะปฏิบตั ติ ำมข้อยกเว้น

3.

 ไม่อยูใ่ นขอบเขตของ TFRS 17
 เลือกทีจ่ ะปฏิบตั ติ ำมข้อยกเว้น

4.

 ไม่อยูใ่ นขอบเขตของ TFRS 17
 เลือกทีจ่ ะปฏิบตั ติ ำมข้อยกเว้น

5.

 ไม่อยูใ่ นขอบเขตของ TFRS 17
 เลือกทีจ่ ะปฏิบตั ติ ำมข้อยกเว้น

ผลกระทบต่องบกำรเงิน

3

บทที่ 3: ขอบเขต (Scope) การรวมและแยกสัญญาประกันภัย (Combination and separation of insurance contract) และ การแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันภัย (Separating components from an insurance
contract)

5. บริษทั คำดว่ำผลิตภัณฑ์ใดจะต้องมีกำรแยกสัญญำอนุพนั ธ์แฝง (Embedded derivative) ออกจำกสัญญำประกันภัย
____ ยังไม่พจิ ำรณำ/อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ (ข้ำมไปข้อถัดไป)
____ ไม่มี (ข้ำมไปข้อถัดไป)
____ มี (ตอบคำถำมด้ำนล่ำง)
ชื่อผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์
(ตำมรำยงำนกำรดำรงเงินกองทุน)

รำยละเอียดความคุม้ ครอง/ ผลประโยชน์ ทีจ่ ะต้องมีการแยก
สัญญาอนุพนั ธ์แฝงออกจากสัญญาประกันภัย

ผลกระทบต่องบกำรเงิน

1.
2.
3.
4.
5.
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บทที่ 3: ขอบเขต (Scope) การรวมและแยกสัญญาประกันภัย (Combination and separation of insurance contract) และ การแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันภัย (Separating components from an insurance
contract)

6. บริษทั คำดว่ำผลิตภัณฑ์ใดจะต้องมีกำรแยกองค์ประกอบทีเ่ ป็ นกำรลงทุนทีแ่ บ่งแยกได้ (Distinct investment component) ออกจำกสัญญำประกันภัย
____ ยังไม่พจิ ำรณำ/อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ (ข้ำมไปข้อถัดไป)
____ ไม่มี (ข้ำมไปข้อถัดไป)
____ มี (ตอบคำถำมด้ำนล่ำง)
ชื่อผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์
(ตำมรำยงำนกำรดำรงเงินกองทุน)

รำยละเอียดควำมคุม้ ครอง
(Product features)

รายละเอียดขององค์ประกอบทีเ่ ป็ น
การลงทุนทีแ่ บ่งแยกได้

ผลกระทบต่องบกำรเงิน

1.
2.
3.
4.
5.
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บทที่ 3: ขอบเขต (Scope) การรวมและแยกสัญญาประกันภัย (Combination and separation of insurance contract) และ การแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันภัย (Separating components from an insurance
contract)

7. บริษทั คำดว่ำผลิตภัณฑ์ใดจะต้องมีกำรแยกสินค้าหรือบริการทีไ่ ม่ใช่การประกันภัยทีแ่ ยกต่างหาก (Distinct goods or non-insurance services) ออกจำกสัญญำประกันภัย
____ ยังไม่พจิ ำรณำ/อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ (ข้ำมไปข้อถัดไป)
____ ไม่มี (ข้ำมไปข้อถัดไป)
____ มี (ตอบคำถำมด้ำนล่ำง)
ชื่อผลิตภัณฑ์

ประเภทผลิตภัณฑ์
(ตำมรำยงำนกำรดำรงเงินกองทุน)

รำยละเอียดควำมคุม้ ครอง
(Product features)

รำยละเอียดขององค์ประกอบทีเ่ ป็ น
การบริกำร

ผลกระทบต่องบกำรเงิน

1.
2.
3.
4.
5.
8. บริษทั คำดว่ำจะได้รบั ผลกระทบจำกเรื่องต่อไปนี้อย่ำงไร
สัญญำประกันภัยตรง

ไม่มผี ลกระทบ

1

2

3

4

5

กำรรวมสัญญำ (Combination of contracts)
กำรแยกสัญญำ (Separation of contract)
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บทที่ 3: ขอบเขต (Scope) การรวมและแยกสัญญาประกันภัย (Combination and separation of insurance contract) และ การแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันภัย (Separating components from an insurance
contract)

9. ให้บริษทั ระบุช่อื ผลิตภัณฑ์ทม่ี ผี ลกระทบจากกำรรวมสัญญำ (Combination) โดยเรียงจำกผลิตภัณฑ์ตำมจำนวนเงินตำมบัญชี ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ชื่อผลิตภัณฑ์
ข้อพิจารณาทีม่ ผี ลต่อกำรรวมสัญญำ (Combination)
ผลกระทบ
(ร้อยละของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยทีค่ าดการณ์
ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้)
1.
2.
3.
4.
5.
10. ให้บริษทั ระบุช่อื ผลิตภัณฑ์ทม่ี ผี ลกระทบจากกำรแยกสัญญำ (Separation) โดยเรียงจำกผลิตภัณฑ์ตำมจำนวนเงินตำมบัญชี ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ชื่อผลิตภัณฑ์
ข้อพิจารณาทีม่ ผี ลต่อกำรแยกสัญญำ (Separation)
ผลกระทบ
(ร้อยละของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยทีค่ าดการณ์
ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้)
1.
2.
3.
4.
5.

7

ดาเนินการตามแผน
Implementation เสร็จสิน้ แล้ว

อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินงำน
(Implement)

อยู่ระหว่างการวำงแผน
ทีใ่ กล้เสร็จสิน้

อยู่ระหว่างการออกแบบและ
วางแผน การนา TFRS 17
มาปฏิบตั ใิ ช้ในรายละเอียด

อยู่ระหว่างการออกแบบและ
วางแผน การนา TFRS 17
มาปฏิบตั ใิ ช้ในภาพรวม

difference) เสร็จสิน้ แล้ว
แต่คำดว่ำไม่มผี ลกระทบ

ประเมินผลกระทบ (Gap
difference) เสร็จสิน้ แล้ว
และคำดว่ำมีผลกระทบ แต่ยงั
ไม่เริม่ ดาเนินการ
(Implementation)
ประเมินผลกระทบ (Gap

ยังไม่เริม่ /อยู่ระหว่าง
การศึกษาและเตรียมตัว

บทที่ 3: ขอบเขต (Scope) การรวมและแยกสัญญาประกันภัย (Combination and separation of insurance contract) และ การแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันภัย (Separating components from an insurance
contract)

11. ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการพิจารณาขอบเขต (Scope) ของสัญญาประกันภัย (เลือกได้ขอ้ เดียวสาหรับแต่ละบรรทัด)

1. กำรกำหนดนิยำม
(Field definition)

2. ควำมพร้อมของข้อมูลภำยใน
(Data readiness)

3. กำรเข้ำถึงข้อมูลทีม่ อี ยู่
(Data access)

4. กำรจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
(Data storage)
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บทที่ 3: ขอบเขต (Scope) การรวมและแยกสัญญาประกันภัย (Combination and separation of insurance contract) และ การแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันภัย (Separating components from an insurance
contract)

ดาเนินการตามแผน
Implementation เสร็จสิน้ แล้ว

อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินงำน
(Implement)

อยู่ระหว่างการวำงแผน
ทีใ่ กล้เสร็จสิน้

อยู่ระหว่างการออกแบบและ
วางแผน การนา TFRS 17
มาปฏิบตั ใิ ช้ในรายละเอียด

อยู่ระหว่างการออกแบบและ
วางแผน การนา TFRS 17
มาปฏิบตั ใิ ช้ในภาพรวม

difference) เสร็จสิน้ แล้ว
แต่คำดว่ำไม่มผี ลกระทบ

ประเมินผลกระทบ (Gap
difference) เสร็จสิน้ แล้ว
และคำดว่ำมีผลกระทบ แต่ยงั
ไม่เริม่ ดาเนินการ
(Implementation)
ประเมินผลกระทบ (Gap

ยังไม่เริม่ /อยู่ระหว่าง
การศึกษาและเตรียมตัว

12. ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันภัย (Separating components from an insurance contract) (เลือกได้ขอ้ เดียวสาหรับแต่ละบรรทัด)

1. กำรกำหนดนิยำม
(Field definition)
2. ควำมพร้อมของข้อมูลภำยใน
(Data readiness)
3. กำรเข้ำถึงข้อมูลทีม่ อี ยู่
(Data access)
4. กำรจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
(Data storage)
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บทที่ 3: ขอบเขต (Scope) การรวมและแยกสัญญาประกันภัย (Combination and separation of insurance contract) และ การแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันภัย (Separating components from an insurance
contract)

ดาเนินการตามแผน
Implementation เสร็จสิน้ แล้ว

อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินงำน
(Implement)

อยู่ระหว่างการวำงแผน
ทีใ่ กล้เสร็จสิน้

อยู่ระหว่างการออกแบบและ
วางแผน การนา TFRS 17
มาปฏิบตั ใิ ช้ในรายละเอียด

อยู่ระหว่างการออกแบบและ
วางแผน การนา TFRS 17
มาปฏิบตั ใิ ช้ในภาพรวม

difference) เสร็จสิน้ แล้ว
แต่คำดว่ำไม่มผี ลกระทบ

ประเมินผลกระทบ (Gap
difference) เสร็จสิน้ แล้ว
และคำดว่ำมีผลกระทบ แต่ยงั
ไม่เริม่ ดาเนินการ
(Implementation)
ประเมินผลกระทบ (Gap

ยังไม่เริม่ /อยู่ระหว่าง
การศึกษาและเตรียมตัว

13. ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการรวมและการแยกสัญญาประกันภัย (Combination and separation of insurance contracts) (เลือกได้ขอ้ เดียวสาหรับแต่ละบรรทัด)

1. กำรกำหนดนิยำม
(field definition)
2. ควำมพร้อมของข้อมูลภำยใน
(Data readiness)
3. กำรเข้ำถึงข้อมูลทีม่ อี ยู่
(Data access)
4. กำรจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
(Data storage)
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บทที่ 3: ขอบเขต (Scope) การรวมและแยกสัญญาประกันภัย (Combination and separation of insurance contract) และ การแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันภัย (Separating components from an insurance
contract)

14. บริษทั วำงแผนการใช้ขอ้ มูลสาหรับเรื่องขอบเขต (Scope) อย่างไร (เลือกได้ขอ้ เดียว)
___ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ เนื่องจำกข้อมูลทีม่ อี ยูค่ รบถ้วนและเพียงพอแล้ว
___ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ โดยมีกำรดัดแปลงเพิม่ เติม
___ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ แต่ตอ้ งมีกำรเก็บข้อมูลเพิม่ เติม
___ จัดเก็บข้อมูลใหม่ทงั ้ หมด (ข้อมูลทีม่ อี ยู่ไม่สามารถใช้ได้ หรือไม่มขี อ้ มูลเลย)
15. บริษทั วำงแผนการใช้ขอ้ มูลสาหรับเรื่องการแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันภัย (Separating components from an insurance contract) อย่างไร (เลือกได้ขอ้ เดียว)
___ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ เนื่องจำกข้อมูลทีม่ อี ยูค่ รบถ้วนและเพียงพอแล้ว
___ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ โดยมีกำรดัดแปลงเพิม่ เติม
___ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ แต่ตอ้ งมีกำรเก็บข้อมูลเพิม่ เติม
___ จัดเก็บข้อมูลใหม่ทงั ้ หมด (ข้อมูลทีม่ อี ยู่ไม่สามารถใช้ได้ หรือไม่มขี อ้ มูลเลย)
16. บริษทั วำงแผนการใช้ขอ้ มูลสาหรับเรื่องการรวมและการแยกสัญญาประกันภัย (Combination and separation of insurance contracts) อย่างไร (เลือกได้ขอ้ เดียว)
___ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ เนื่องจำกข้อมูลทีม่ อี ยูค่ รบถ้วนและเพียงพอแล้ว
___ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ โดยมีกำรดัดแปลงเพิม่ เติม
___ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ แต่ตอ้ งมีกำรเก็บข้อมูลเพิม่ เติม
___ จัดเก็บข้อมูลใหม่ทงั ้ หมด (ข้อมูลทีม่ อี ยู่ไม่สามารถใช้ได้ หรือไม่มขี อ้ มูลเลย)
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บทที่ 3: ขอบเขต (Scope) การรวมและแยกสัญญาประกันภัย (Combination and separation of insurance contract) และ การแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันภัย (Separating components from an insurance
contract)

17. ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรื่อง ขอบเขต (Scope) (ถ้ามี)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
18. ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรื่อง การรวมและแยกสัญญาประกันภัย (Combination and separation of insurance contract) (ถ้ามี)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
19. ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรื่อง การแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันภัย (Separating components from an insurance contract) (ถ้ามี)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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บทที่ 4: ระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย (Level of Aggregation of Insurance Contracts)

บทที่ 4: ระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย (Level of Aggregation of Insurance Contracts)
หมายเหตุ ศัพท์เฉพาะของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ในแบบสอบถามฉบับนี้เป็ นการแปลอย่างไม่เป็ นทางการเท่านัน้

1. บริษทั คาดว่าจะได้รบั ผลกระทบต่องบการเงินจากเรื่องต่อไปนี้อย่างไร (เลือกได้ขอ้ เดียว)
1 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นต่ากว่าร้อยละ 5 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
2 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 6-10 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
3 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 11-20 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
4 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 21-50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
5 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นมากกว่าร้อยละ 50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้

สัญญาประกันภัยตรง

ไม่มผี ลกระทบ

1

2

3

4

5

การแบ่งกลุ่มของสัญญา (Unit of Account)

2. บริษทั มีแนวทำงหรือนโยบำยในกำรแบ่งกลุ่มสัญญำประกันภัย (Unit of Account) ในมุมมอง (Dimenson) ใดบ้ำง
1 ______________________________
2 ______________________________
3 ______________________________
4 ______________________________
5 ______________________________
1

บทที่ 4: ระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย (Level of Aggregation of Insurance Contracts)

3. บริษทั คำดว่ำจะมีกลุ่มสัญญำประกันภัย (Unit of Account) ประมำณกีก่ ลุ่ม ____ (กรอกเลขทีม่ ำกกว่ำ 0)
4. ให้บริษทั ระบุกลุม่ สัญญำประกันภัย (Unit of Account) ทีเ่ ป็ นสัญญำทีส่ ร้ำงภำระ (Onerous contracts) 5 อันดับสูงสุด ตามมูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ชื่อกลุ่มสัญญาประกันภัย (Unit of Account)
ทีเ่ ป็ นสัญญาทีส่ ร้างภาระ (Onerous contracts)

ประมาณการผลกระทบ
(ร้อยละของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยทีค่ าดการณ์)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประมาณการผลกระทบ
(ร้อยละของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยทีค่ าดการณ์)
ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้

1.
2.
3.
4.
5.

2

บทที่ 4: ระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย (Level of Aggregation of Insurance Contracts)

ดาเนินการตามแผน
Implementation เสร็จสิน้ แล้ว

อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินงำน
(Implement)

อยู่ระหว่างการวำงแผน
ทีใ่ กล้เสร็จสิน้

อยู่ระหว่างการออกแบบและ
วางแผน การนา TFRS 17 มา
ปฏิบตั ใิ ช้ในรายละเอียด

อยู่ระหว่างการออกแบบและ
วางแผน การนา TFRS 17 มา
ปฏิบตั ใิ ช้ในภาพรวม

ประเมินผลกระทบ (Gap
difference) เสร็จสิน้ แล้ว
และคำดว่ำมีผลกระทบ แต่ยงั
ไม่เริม่ ดาเนินการ
(Implementation)
ประเมินผลกระทบ (Gap
difference) เสร็จสิน้ แล้ว
แต่คำดว่ำไม่มผี ลกระทบ

ยังไม่เริม่ /อยู่ระหว่างการศึกษา
และเตรียมตัว

5. ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดกลุ่มของสัญญาประกันภัย (Aggregation of insurance contracts) (เลือกได้ขอ้ เดียวสาหรับแต่ละบรรทัด)

1. กำรกำหนดนิยำม (Field definition)
2. ควำมพร้อมของข้อมูลภำยใน (Data readiness)
3. กำรเข้ำถึงข้อมูลทีม่ อี ยู่ (Data access)
4. กำรจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง (Data storage)
6. บริษทั มีกำรวำงแผนการใช้ขอ้ มูลสาหรับการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัยอย่างไร (เลือกได้ขอ้ เดียว)
___ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ เนื่องจำกข้อมูลทีม่ อี ยูค่ รบถ้วนและเพียงพอแล้ว
___ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ โดยมีกำรดัดแปลงเพิม่ เติม
___ ใช้ฐำนข้อมูลทีม่ อี ยู่ แต่ตอ้ งมีกำรเก็บข้อมูลเพิม่ เติม
___ จัดเก็บข้อมูลใหม่ (ข้อมูลทีม่ อี ยู่ไม่สามารถใช้ได้ หรือไม่มขี อ้ มูลเลย)
7. ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรื่องระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย (Aggregation of insurance contracts) (ถ้ามี)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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บทที่ 5: การรับรูส้ ญ
ั ญาประกันภัยเมื่อเริม่ แรก (Initial Recognition)

บทที่ 5: การรับรู้สญ
ั ญาประกันภัยเมื่อเริ่มแรก (Initial Recognition)
หมายเหตุ ศัพท์เฉพาะของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ในแบบสอบถามฉบับนี้เป็ นการแปลอย่างไม่เป็ นทางการเท่านัน้

1. บริษทั คำดว่ำจะได้รบั ผลกระทบต่องบการเงินจำกเรื่องต่อไปนี้อย่างไร (เลือกได้ขอ้ เดียว)
1 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นต่ากว่าร้อยละ 5 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
2 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 6-10 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
3 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 11-20 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
4 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 21-50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
5 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นมากกว่าร้อยละ 50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้

สัญญำประกันภัยตรง

ไม่มผี ลกระทบ

1

2

3

4

5

บริษทั ได้พจิ ำรณำเลือกจุดรับรูร้ ำยกำร (Initial
recognition) เมื่อเริม่ แรกของทุกประเภทของกลุม่
ของสัญญา (Unit of account) แล้ว

1

บทที่ 5: การรับรูส้ ญ
ั ญาประกันภัยเมื่อเริม่ แรก (Initial Recognition)

ดาเนินการตามแผน
Implementation เสร็จสิน้ แล้ว

อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินงำน
(Implement)

อยู่ระหว่างการวำงแผน
ทีใ่ กล้เสร็จสิน้

อยู่ระหว่างการออกแบบและ
วางแผน การนา TFRS 17 มา
ปฏิบตั ใิ ช้ในรายละเอียด

อยู่ระหว่างการออกแบบและ
วางแผน การนา TFRS 17 มา
ปฏิบตั ใิ ช้ในภาพรวม

ประเมินผลกระทบ (Gap
difference) เสร็จสิน้ แล้ว
แต่คำดว่ำไม่มผี ลกระทบ

ประเมินผลกระทบ (Gap
difference) เสร็จสิน้ แล้ว
และคำดว่ำมีผลกระทบ แต่ยงั ไม่
เริม่ ดาเนินการ (Implementation)

ยังไม่เริม่ /อยู่ระหว่างการศึกษา
และเตรียมตัว

2. ข้อมูลเกีย่ วกับการรับรูส้ ญ
ั ญาประกันภัยเมื่อเริม่ แรก (เลือกได้ขอ้ เดียวสาหรับแต่ละบรรทัด)

1. กำรกำหนดนิยำม (Field definition)
2. ควำมพร้อมของข้อมูลวันครบกาหนดรับชาระเงิน
ครัง้ แรกตามสัญญา หรือ วันทีร่ บั ชาระเงินครัง้
แรกในกรณีทไ่ี ม่มขี อ้ มูลวันครบกาหนดรับชาระ
เงินครัง้ แรกตามสัญญา
3. ความพร้อมของข้อมูลวันทีส่ ญ
ั ญำประกันภัยมีผล
4. ความพร้อมของข้อมูล
วันทีก่ ลุ่มสัญญำนัน้ มีผลขำดทุน
5. กำรเข้ำถึงข้อมูลทีม่ อี ยู่ (Data access)
6. กำรจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง (Data stroage)

2

บทที่ 5: การรับรูส้ ญ
ั ญาประกันภัยเมื่อเริม่ แรก (Initial Recognition)

3. บริษทั มีกำรวำงแผนเกีย่ วกับข้อมูลดังนี้ (เลือกได้ขอ้ เดียว)
___ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ เนื่องจำกข้อมูลทีม่ อี ยูค่ รบถ้วนและเพียงพอแล้ว
___ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ โดยมีกำรดัดแปลงเพิม่ เติม
___ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ แต่ตอ้ งมีกำรเก็บข้อมูลเพิม่ เติม
___ จัดเก็บข้อมูลใหม่ทงั ้ หมด (ข้อมูลทีม่ อี ยู่ไม่สามารถใช้ได้ หรือไม่มขี อ้ มูลเลย)
4. ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรื่องการรับรูส้ ญ
ั ญาประกันภัยเมื่อเริม่ แรก (Intial recognition) (ถ้ามี)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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บทที่ 6: การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต (Estimated Future Cash Flows)

บทที่ 6: การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต (Estimated Future Cash Flows)
1. บริษทั คำดว่ำสมมติฐำนทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial assumption) ทีไ่ ม่ใช่ควำมเสีย่ งจำกอัตรำกำรคิดลด (Discount rate) แตกต่ำงจำกสมมติฐำนทีด่ ที ส่ี ุด (Best
estimate assumption) ในปัจจุบนั หรือไม่ อย่ำงไร
____ ไม่แตกต่ำง
____ แตกต่ำง สาหรับ
สมมติฐาน

ความแตกต่าง

1.
2.
3.
4.
2. ในปั จจุบนั บริษทั มีกำรใช้วธิ เี ฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักของสถำนกำรณ์ทเ่ี ป็ นไปได้ทงั ้ หมด (Probability weight of all probable scenarios) ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
หรือไม่ หากไม่ โปรดระบุวธิ ที ใ่ี ช้
___ ใช้วธิ เี ฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของสถานการณ์ทเ่ี ป็ นไปได้ทงั ้ หมด (Probability weight of all probable scenarios)
___ ไม่ใช้วธิ เี ฉลีย่ ถ่วงน้าหนักของสถานการณ์ทเ่ี ป็ นไปได้ทงั ้ หมด โดยบริษทั ใช้วธิ ี
____ มัธยฐาน (Median) เนื่องจาก _____________________________________________________________________________
____ ฐานนิยม (Mode) เนื่องจาก ______________________________________________________________________________
____ อื่นๆ เนื่องจาก ________________________________________________________________________________________
3. บริษทั มีกำรคำนึงถึงกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตทีอ่ ยู่ภำยใต้สญ
ั ญำรับประกันภัยต่อ (Inward reinsurance) อย่ำงไรบ้ำง เมื่อ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
___ไม่ได้มกี ารคานึงถึง เนื่องจาก (เช่น บริษทั ไม่ได้มกี ารประกันภัยต่อ) __________________________________________________________________
___มี โดยใช้วธิ ี โปรดระบุ ____________________________________________________________________________________________________
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4. สัดส่วนของข้อมูลทีบ่ ริษทั ใช้ในกำรตัง้ สมมติฐำนทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial assumption) ทีส่ ำคัญ โปรดระบุคร่ำวๆ ดังนี้
สมมติฐำนทีส่ ำคัญ
[ตัวอย่าง] สมมติฐานอัตรามรณะ (Mortality rate assumption)

ข้อมูลภำยในบริษทั
(ต่อ 100%)

ข้อมูลภำยนอกบริษทั
(ต่อ 100%)

75%

25%

หำกมีกำรใช้ขอ้ มูลภำยนอก โปรดระบุทม่ี ำ
ข้อมูลอุตสาหกรรมโดยรวมจากบริษทั ประกันภัยต่อ

สมมติฐานอัตรามรณะ (Mortality rate assumption)
สมมติฐานอัตราการเจ็บป่ วย (Morbidity assumption)
สมมติฐานอัตราการขาดอายุกรมธรรม์ (Lapse rate assumption)
ค่าใช้จ่าย (Expense)
โบนัส (Bonuses related to the future investment return)
ค่าสินไหมทดแทน (Claim) สาหรับค่าเสีย่ งด้านอัคคีภยั
ค่าสินไหมทดแทน (Claim) สาหรับค่าเสีย่ งด้านรถยนต์
ค่าสินไหมทดแทน (Claim) สาหรับค่าเสีย่ งด้านการขนส่ง
อื่นๆ โปรดระบุ _____________________________________
อื่นๆ โปรดระบุ _____________________________________
อื่นๆ โปรดระบุ _____________________________________

2

บทที่ 6: การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต (Estimated Future Cash Flows)

5. บริษทั ได้มกี ำรแก้ไขสมมติฐำนทำงคณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial assumption) ทีส่ ำคัญเป็ นประจำบ่อยเพียงใด
สมมติฐำนทีส่ ำคัญ
[ตัวอย่าง] สมมติฐานอัตรามรณะ (Mortality rate assumption)

น้อยกว่ำ 1 ปี ครัง้

ทุก 1 ปี

ทุก 2 ปี – 3 ปี

มำกกว่ำ 3 ปี ครัง้



สมมติฐานอัตรามรณะ (Mortality rate assumption)
สมมติฐานอัตราการเจ็บป่ วย (Morbidity assumption)
สมมติฐานอัตราการขาดอายุกรมธรรม์ (Lapse rate assumption)
ค่าใช้จ่าย (Expense)
โบนัส (Bonuses related to the future investment return)
ค่าสินไหมทดแทน (Claim) สาหรับค่าเสีย่ งด้านอัคคีภยั
ค่าสินไหมทดแทน (Claim) สาหรับค่าเสีย่ งด้านรถยนต์
ค่าสินไหมทดแทน (Claim) สาหรับค่าเสีย่ งด้านการขนส่ง
อื่นๆ โปรดระบุ _____________________________________
อื่นๆ โปรดระบุ _____________________________________
อื่นๆ โปรดระบุ _____________________________________
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6. บริษทั ได้มกี ำรวำงแผนกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในระดับใด ก่อนทีจ่ ะนำมำจัดกลุ่มเป็ นระดับกลุ่มผลิตภัณฑ์การประกันชีวติ (Product group level)
____ ระดับสัญญำประกันภัย (Contract level)
____ ระดับกลุ่มของสัญญา (Group level)
____ ระดับพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio level)
____ ยังไม่มกี ารพิจารณา
7. กำรเตรียมกำรประเมินกำรกระแสเงินสด
ระดับ

ยังไม่มกี าร
วางแผน

ขัน้ เริม่ ต้น

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

ใกล้เสร็จสิน้
แล้ว

จัดทาเสร็จสิน้
แล้ว

ปั จจุบนั บริษทั มีการเตรียมการประมาณการกระแสเงินสดตาม
TFRS 17 ไปมำกน้อยเพียงใด

8. ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรื่อง การประมาณการกระแสเงินสด (Estimated future cash flow) (ถ้ามี)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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บทที่ 7: ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย (Attributable insurance expense)
หมายเหตุ ศัพท์เฉพาะของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ในแบบสอบถามฉบับนี้เป็ นการแปลอย่างไม่เป็ นทางการเท่านัน้

1. บริษทั คาดว่าจะได้รบั ผลกระทบต่องบการเงินในการเตรียมตัวจากเรื่องต่อไปนี้อย่างไร (เลือกได้ขอ้ เดียวสาหรับแต่ละบรรทัด)
1 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นต่ากว่าร้อยละ 5 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
2 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 6-10 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
3 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 11-20 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
4 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 21-50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
5 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นมากกว่าร้อยละ 50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
สัญญาประกันภัยตรง

ไม่มผี ลกระทบ

1

2

3

4

5

การพิจารณาและการระบุแนวทางว่าค่าใช้จ่ายใดเป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการประกันภัย (Directly
attributable insurance expense)
การพิจารณาและการระบุแนวทางว่าค่าใช้จ่ายใดเป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาซึง่ กรมธรรม์ประกันภัย
(Insurance acquisition cash flows)
การพิจารณาและการระบุแนวทางว่าค่าใช้จ่ายใดเป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาซึง่ กรมธรรม์ประกันภัย ซึง่
จ่ายไปก่อนทีก่ รมธรรม์จะเริม่ มีผลบังคับใช้ (pre-coverage) เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้าทาสัญญา (upfront fee)
การพิจารณาและการระบุแนวทางว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการปั นส่วนค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับประกันภัยไปยัง
กลุ่มของสัญญาทีก่ าหนด (cost driver)
การพิจารณาและการระบุแนวทางว่าค่าใช้จ่ายใดเป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับเบีย้ ประกันภัย (Premium-related
expenses) เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดูแลกรมธรรม์
การพิจารณาและจาแนกว่าค่าใช้จ่ายใดเป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการในอนาคต (Future service) หรือ
การบริการในอดีต (Past Service)
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2. ปั จจุบนั บริษทั ได้มกี ารจัดทาการศึกษาค่าใช้จา่ ย (Expense Study) โดยอ้างอิงจาก TFRS 4 เพื่อจัดเตรียมรายงานภายในสาหรับการตัดสินใจของผูบ้ ริหารหรือไม่
____ มีการจัดทาเป็ นประจา กรุณาระบุความถีใ่ นการจัดทา
____ จัดทาทุกเดือน
____ จัดทาทุกไตรมาส
____ จัดทาหกเดือน
____ จัดทาทุกปี
____ อื่นๆ (โปรดระบุ) ____________________________________________________________________________
____ เพิง่ เริม่ ดาเนินการจัดทาเป็ นครัง้ แรก แต่ยงั ไม่แล้วเสร็จ
⮚ กรุณาระบุปีพ.ศ. ทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จ _______________________
____ มีแผนทีจ่ ะจัดทา แต่ยงั ไม่เริม่ จัดทา
⮚ กรุณาระบุปีพ.ศ. ทีค่ าดว่าจะเริม่ จัดทา_______________________ และกรุณาระบุปีพ.ศ. ทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จ ____________________________
____ ไม่ได้จดั ทา เนื่องจาก _________________________________________________________________________________
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3. ในอนาคตบริษทั มีแผนทีจ่ ะจัดทาการศึกษาค่าใช้จา่ ยโดยอ้างอิงจาก TFRS 17 หรือไม่ (Expense Study)
____ จัดทาอยู่แล้วในปั จจุบนั
____ เพิง่ เริม่ ดาเนินการจัดทาเป็ นครัง้ แรก แต่ยงั ไม่แล้วเสร็จ แต่ยงั ไม่แล้วเสร็จ
⮚ กรุณาระบุปีพ.ศ. ทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จ _______________________
____ มีแผนทีจ่ ะจัดทา แต่ยงั ไม่เริม่ จัดทา
⮚ กรุณาระบุปีพ.ศ. ทีค่ าดว่าจะเริม่ จัดทา_______________________ และกรุณาระบุปีพ.ศ. ทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จ ____________________________
____ ไม่มแี ผนทีจ่ ะจัดทา เนื่องจาก _________________________________________________________________________________

4. บริษทั คาดว่าต้องใช้ระยะเวลาและจานวนพนักงานเท่าใดเพื่อจัดทาการศึกษาค่าใช้จ่าย หรือปรับปรุงการศึกษาค่าใช้จ่ายทีเ่ คยจัดทาไว้ในปัจจุบนั ให้สามารถนามาใช้ได้ภายใต้
TFRS 17
ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะใช้ทงั ้ หมด_______________ ชัวโมง
่
จานวนพนักงานทีค่ าดว่าจะใช้ทงั ้ หมด __________ คน
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ตัง้ แต่ ข้อ 5 เป็ นต้นไปกรุณาตอบคาถามภายใต้การศึกษาค่าใช้จ่ายอ้างอิงจาก TFRS 17 แต่หากบริษทั ยังจัดทาการศึกษาค่าใช้จ่ายไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่เริม่ จัดทา
กรุณาตอบตามแผนทีว่ างไว้หรือทีค่ าดว่าจะทา
5. หน่วยงานใดเป็ นผูจ้ ดั ทาการศึกษาค่าใช้จ่าย (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
____ แผนกคณิตศาสตร์ประกันภัย
____ แผนกบัญชีการเงิน
____ แผนกการลงทุน
____ แผนกอื่น (โปรดระบุ) _____________________________________________________________________________

6. การจัดทาการศึกษาค่าใช้จ่ายได้รบั การอนุมตั โิ ดยผูท้ ม่ี อี านาจหรือไม่
____ มี (โปรดระบุตาแหน่งผูม้ อี านาจ) _____________________________________________________________________________
____ ไม่มี

7. บริษทั ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใดในการจัดทาการปั นส่วนค่าใช้จ่าย (expense allocation) ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งในการศึกษาค่าใช้จ่าย (เลือกได้ขอ้ เดียว)
____ Microsoft Excel
____ Oracle
____ SAP
____ อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____________________________________________________________________
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8. จากการจัดทาการศึกษาค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายของบริษทั สามารถแบ่งโดยละเอียดได้ตามศูนย์ตน้ ทุน (cost center) ใดได้บา้ ง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
____ แบ่งตามกิจกรรม
____ แบ่งตามช่องทางการจัดจาหน่าย
____ แบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์
____ แบ่งตามหน่วยธุรกิจ/แผนก
____ แบ่งตามปี กรมธรรม์
____ แบ่งได้ตามศูนย์ตน้ ทุนอื่นๆ (โปรดระบุ) ___________________________________________________________________

9. จากการจัดทาการศึกษาค่าใช้จ่าย บริษทั สามารถแบ่งประเภทของค่าใช้จ่ายเป็ นกลุม่ หลักๆได้เป็ นกลุ่มใดบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
____ ค่าใช้จ่ายทางตรงทีผ่ นั แปรโดยตรงกับการได้มาซึง่ กรมธรรม์ (Direct variable)
____ ค่าใช้จ่ายทางตรงคงทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับการได้มาซึง่ กรมธรรม์ (Direct fixed)
____ ค่าใช้จ่ายทางอ้อมทีผ่ นั แปรโดยตรงกับการได้มาซึง่ กรมธรรม์ (Indirect variable)
____ ค่าใช้จ่ายทางอ้อมคงทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับการได้มาซึง่ กรมธรรม์ (Indirect fixed)
____ ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึง่ สัญญาประกันภัย (Insurance acquisition expenses)
____ ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดูแลกรมธรรม์ (Policy administration and maintenance costs)
____ อื่น ๆ โปรดระบุ _______________________________________________________________
____ ไม่สามารถแยกได้
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บทที่ 7: ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกันภัย (Attributable insurance expense)

10. จากการจัดทาการศึกษาค่าใช้จ่าย บริษทั พบว่าควรใช้เกณฑ์ใดในการปั นส่วนค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องในการประกันภัยต่อไปนี้ (Cost Driver)
Free text

เลือกได้มากกว่า 1 เกณฑ์

ประเภทของค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องในการประกันภัย

แบ่งตาม แบ่งตามชัวโมง
่
แบ่งตามจานวน
เบีย้ ประกัน
ทีใ่ ช้ในการ
กรมธรรม์ หรือ
(Premium จัดทากิจกรรมที่ จานวนรายการที่
written)
เกีย่ วข้อง เช่น
ก่อให้เกิด
ชัวโมงการ
่
ค่าใช้จ่าย
ทางาน
(Number of
policy)

แบ่งตาม
จานวน
พนักงาน
(Headcount)

ไม่สามารถระบุได้
เนื่องจากยังจัด
ทาการศึกษา
ค่าใช้จ่ายไม่แล้ว
เสร็จ

แบ่งตามเกณฑ์อ่นื
(โปรดระบุ)

ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาซึง่ กรมธรรม์ประกันภัย
(Insurance acquisition cash flows)
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาซึง่ กรมธรรม์ประกันภัย
ซึง่ จ่ายไปก่อนทีก่ รมธรรม์จะเริม่ มีผลบังคับใช้ เช่น
ค่าธรรมเนียมในการเข้าทาสัญญา (Upfront fee)
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับเบีย้ ประกัน (Premium-related
expenses) เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารและดูแล
กรมธรรม์
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บทที่ 7: ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกันภัย (Attributable insurance expense)

11. บริษทั คาดว่าจะสามารถปั นส่วนค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาซึง่ กรมธรรม์ประกันภัยซึง่ จ่ายไปก่อนทีก่ รมธรรม์จะเริม่ มีผลบังคับใช้อย่างเป็ นระบบและสมเหตุสมผล ไปยังกลุ่ม
ของสัญญาในปั จจุบนั หรือกลุ่มของสัญญาทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากการต่ออายุของกลุม่ สัญญานัน้ ๆ ตามที่กาหนดใน TFRS 17 (ย่อหน้าที่ B35A) ได้หรือไม่
“ตามย่อหน้า B35A: To apply paragraph 28A, an entity shall use a systematic and rational method to allocate:
(a) Insurance acquisition cash flows directly attributable to a group of insurance contracts: (i) to that group; and (ii) to groups that will include insurance contracts that are expected to arise
from renewals of the insurance contracts in that group.
(b) Insurance acquisition cash flows directly attributable to a portfolio of insurance contracts, other than those in (a), to groups of contracts in the portfolio.”

____ คาดว่าสามารถปั นส่วนได้อย่างเป็ นระบบและสมเหตุสมผล
กรุณาให้คะแนนความพร้อมของบริษทั ในการปั นส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวอย่างเป็ นระบบและสมเหตุสมผล (มาก : 5 น้อย: 1) ____________
หมายเหตุ มาก = เตรียมการเสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งาน น้อย = ยังไม่เริม่ พิจารณา
➢ บริษทั มีการประเมินอัตราการต่ออายุกรมธรรม์หรือไม่ (Renewal rate)
____ มี
➢ โดยเฉลีย่ แล้วอัตราการต่ออายุกรมธรรม์ของบริษทั คิดเป็ นร้อยละ ____________
____ ไม่มี เนื่องจาก ___________________________________________________________________
➢ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาซึง่ กรมธรรม์ประกันภัยซึง่ จ่ายไปก่อนทีก่ รมธรรม์จะเริม่ มีผลบังคับใช้จะถูกบันทึกเป็ นสินทรัพย์ ดังนัน้ บริษทั มีแผนทีจ่ ะประเมินการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวหรือไม่
____ มี โดยจะประเมินทุกๆ ___(เดือน/ไตรมาส/ทุกหกเดือน/ทุกปี )_____
____ ไม่มี เนื่องจาก ____________________________________________________________________
____ คาดว่าจะไม่สามารถปั นส่วนได้อย่างเป็ นระบบและสมเหตุสมผล
➢ บริษทั คาดว่าจะดาเนินการเพื่อให้สามารถปั นส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ใด
_______________________________________________________
12. ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรื่องค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกันภัย (Attributable insurance expense) (ถ้ามี)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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บทที่ 8: การกาหนดอัตราคิดลด (Discount rate)

บทที่ 8: การกาหนดอัตราคิ ดลด (Discount rate)
หมำยเหตุ ศัพท์เฉพำะของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 17 ในแบบสอบถำมฉบับนี้เป็ นกำรแปลอย่ำงไม่เป็ นทำงกำรเท่ำนัน้

1. บริษทั มีควำมพร้อมสำหรับกำรกำหนดอัตรำคิดลด (Discount rate) ตำมมำตรฐำน IFRS17 มำกน้อยเพียงใด (เลือกเพียงหนึ่งข้อ)
___ ยังไม่ได้เริม่ เตรียมตัว (ข้ำมไปข้อ 13)
___ กำลังอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำข้อมูล (ข้ำมไปข้อ 3)
___ ศึกษำข้อมูลเสร็จแล้ว กำลังอยู่ระหว่ำงกำรวำงแผน (ข้ำมไปข้อ 3)
___ วำงแผนเสร็จแล้ว กำลังอยูร่ ะหว่ำงกำรกำหนดอัตรำคิดลด
___ กำหนดอัตรำคิดลดเสร็จแล้ว กำลังอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบและอนุมตั ิ
___ ได้รบั กำรตรวจสอบและอนุมตั แิ ล้ว พร้อมสำหรับกำรใช้มำตรฐำน IFRS17
___ ไม่จำเป็ นต้องพิจำรณำอัตรำคิดลด เนื่องจำก______________________________________________________ (ข้ำมไปข้อ 13)
2. กรุณำระบุวธิ กี ำหนดอัตรำคิดลด (Discount rate) ทีว่ ำงแผนว่ำจะใช้สำหรับแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์
วิธคี ำนวนอัตรำคิดลดทีว่ ำงแผนว่ำจะใช้
ประเภทของผลิตภัณฑ์ (Product type)
[ตัวอย่าง] Ordinary individual life - Endowment

วิธวี เิ ครำะห์จำกบนลงล่ำง
(Top-down approach)

วิธวี เิ ครำะห์จำกล่ำงขึน้ บน
(Bottom-up approach)
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บทที่ 8: การกาหนดอัตราคิดลด (Discount rate)

3. บริษทั วำงแผนทีจ่ ะใช้อตั รำคิดลดทีแ่ ตกต่ำงกันสำหรับสัญญำประกันและสัญญำประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้สำหรับสัญญำนัน้ ๆ หรือไม่ (เลือกเพียงข้อเดียว)
____ ใช้อตั รำคิดลดทีแ่ ตกต่ำงกันระหว่ำงสัญญำประกันและสัญญำประกันต่อ
____ ใช้อตั รำคิดลดทีเ่ หมือนกันทัง้ สัญญำประกันและสัญญำประกันต่อ
____ ยังไม่ตดั สินใจ
____ ไม่เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. สำหรับวิธคี ำนวนอัตรำคิดลด (Discount rate) บริษทั มีควำมพร้อมในสำหรับกำรคำนวนต่อไปนี้มำกน้อยแค่ไหน (มำก: 5 น้อย: 1)
หมำยเหตุ มำก = เตรียมกำรเสร็จเรียบร้อย พร้อมใช้งำน น้อย = ยังไม่เริม่ พิจำรณำ
ควำมพร้อม

1

2

3

4

5

ไม่เกีย่ วข้อง

อัตรำดอกเบีย้ ไร้ควำมเสีย่ ง (Risk-free rate)
อัตรำดอกเบีย้ ชดเชยกำรขำดสภำพคล่องจำกสัญญำประกันภัย (Illiquidity premium)
อัตรำดอกเบีย้ ชดเชยควำมเสีย่ งด้ำนเครดิต (Credit premium)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน (Investment expense)
ควำมเสีย่ งจำกควำมไม่ตรงกันของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีไ่ ม่กระจำยตัว (Non-diversifiable asset-liability mismatch risk)
พอร์ตโฟลิโออ้ำงอิง (Reference portfolio)
อื่นๆ โปรดระบุ___________________________________
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บทที่ 8: การกาหนดอัตราคิดลด (Discount rate)

ตัง้ แต่ ข้อ 5 ถึงข้อ 8 เป็ นคำถำมสำหรับบริษทั ทีเ่ ลือกใช้วธิ วี เิ ครำะห์แบบล่ำงขึน้ บน (Bottom-up approach) ในกำรคำนวณอัตรำคิดลด (Discount rate) บริษทั ทีใ่ ช้วธิ วี เิ ครำะห์แบบ
บนลงล่ำง (Top-down approach) กรุณำข้ำมไปทีข่ อ้ 9
5. สำเหตุทบ่ี ริษทั ไม่เลือกใช้วธิ วี เิ ครำะห์แบบบนลงล่ำง (Top-down approach) ในกำรคำนวณอัตรำคิดลด (Discount rate)
____________________________________________________________________________________________________________________
6. บริษทั คำดว่ำจะใช้อตั รำใดสำหรับอัตรำดอกเบีย้ ไร้ควำมเสีย่ ง (Risk-free rate)
____ อัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำล (Zero coupon bond)
____ อื่น ๆ โปรดระบุ ___________________________________________________________________________________________________
7. บริษทั คำดว่ำจะคำนวณอัตรำดอกเบีย้ ชดเชยกำรขำดสภำพคล่องจำกสัญญำประกันภัย (Illiquidity premium) อย่ำงไร
________________________________________________________________________________________________________________________
8. บริษทั คำดว่ำจะคำนวณอัตรำดอกเบีย้ ชดเชยกำรขำดสภำพคล่องจำกสัญญำประกันภัย (Illiquidity premium) ทีร่ ะดับใด
__ ระดับบริษทั
__ ระดับผลิตภัณฑ์
__ อื่น ๆ โปรดระบุ _____________________________________________________________________________________________________
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บทที่ 8: การกาหนดอัตราคิดลด (Discount rate)

ตัง้ แต่ ข้อ 9 ถึงข้อ 11 เป็ นคำถำมสำหรับบริษทั ทีเ่ ลือกใช้วธิ วี เิ ครำะห์แบบบนลงล่ำง (Top-down approach) ในกำรคำนวณอัตรำคิดลด (Discount rate)
9. สำเหตุทบ่ี ริษทั ไม่เลือกใช้วธิ วี เิ ครำะห์แบบล่ำงขึน้ บน (Bottom-up approach) ในกำรคำนวณอัตรำคิดลด (Discount rate)
________________________________________________________________________________________________________________________
10. บริษทั คำดว่ำจะคำนวณพอร์ตฟอลิโออ้ำงอิง (Reference portfolio) อย่ำงไร
________________________________________________________________________________________________________________________
11. บริษทั คำดว่ำจะทำกำรปรับแก้พอร์ตโฟลิโออ้ำงอิง (Reference portfolio) ด้วยปัจจัยอะไรบ้ำง และคำดว่ำจะคำนวณแต่ละปั จจัยอย่ำงไรบ้ำง
ปั จจัย

วิธกี ำรคำนวณ
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บทที่ 8: การกาหนดอัตราคิดลด (Discount rate)

12. บริษทั คำดว่ำปรับอัตรำคิดลด (Discount rate) บ่อยแค่ไหน
____ ทุกวัน
____ ทุกสัปดำห์
____ ทุกเดือน
____ อื่น ๆ โปรดระบุ ________________________________
____ ยังไม่ตดั สินใจ

13. ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรื่องอัตรำกำรคิดลด (Discount rate) (ถ้ำมี)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

5

บทที่ 9: ค่าปรับปรุงความเสีย่ งสาหรับความเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ความเสีย่ งทางการเงิน (Risk Adjustment for Non-Financial Risk)

บทที่ 9: ค่าปรับปรุงความเสี่ยงสาหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน (Risk Adjustment for Non-Financial Risk)
1. ปั จจุบนั บริษทั มีกำรดำเนินกำรในเรื่องค่ำปรับปรุงควำมเสีย่ งสำหรับควำมเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ควำมเสีย่ งทำงกำรเงิน (Risk adjustment) ไปถึงขัน้ ใดแล้ว
____ ยังไม่ได้เริม่ เตรียมตัว (ข้ามไปข้อ 12)
____ กาลังอยู่ระหว่างการการศึกษาข้อมูล (ข้ามไปข้อ 12)
____ มีกำรกำหนดวิธกี ำรทีจ่ ะใช้ในกำรคำนวณค่ำปรับปรุงควำมเสีย่ งสำหรับควำมเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ควำมเสีย่ งทำงกำรเงินแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ประเมินผลกระทบต่องบการเงิน
____ มีกำรกำหนดวิธกี ำรทีจ่ ะใช้ในกำรคำนวณค่ำปรับปรุงควำมเสีย่ งสำหรับควำมเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ควำมเสีย่ งทำงกำรเงิน และมีกำรประเมินผลกระทบต่องบการเงินแล้ว
____ ทำกำรคำนวณค่ำปรับปรุงควำมเสีย่ งสำหรับควำมเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ควำมเสีย่ งทำงกำรเงิน เรียบร้อยแล้ว
____ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ____________________________________________________________________________________________________
2. ความเสีย่ งใดบ้างทีบ่ ริษทั พิจารณาว่าเป็ น ความเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ความเสีย่ งทางการเงิน (Non-financial risk) ทีเ่ กิดจากสัญญาประกันภัยทีบ่ ริษทั จะนามาพิจารณาในการคานวณค่า
ปรับปรุงความเสีย่ งสาหรับความเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ความเสีย่ งทางการเงิน (Risk adjustment for non-financial risk)
____ ความเสี่ ยงจากการมรณะ
____ ความเสี่ ยงจากการเจ็บป่ วย
____ ความเสี่ ยงจากการทุพพลภาพ
____ ความเสี่ ยงจากการไม่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
____ ความเสี่ ยงจากค่าใช้จ่าย
____ ความเสี่ ยงจากค่าสิ นไหมทดแทน
____ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ____________________________________________________________________________
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3. บริษทั ใช้วธิ ใี ดในการคานวณค่าปรับปรุงความเสีย่ งสาหรับความเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ความเสีย่ งทางการเงิน (Risk adjustment for non-financial risk) ในผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
วิธกี ารคานวณ
ประเภทของผลิตภัณฑ์
(Product type)

[ตัวอย่าง] แบบสะสมทรัพย์

Confidence Conditional
level
tail
expectation



Cost
of capital

การกาหนดตัวแปร
อื่น ๆ
(โปรดระบุ)

ตัวแปรตาม
มาตรฐาน
ตัวแปรทีก่ าหนด
เงินกองทุนตาม จากข้อมูลของ
ระดับความเสีย่ ง
บริษทั
(RBC)

อื่น ๆ
(โปรดระบุ)



4. ตาม TFRS 17 บริษทั ต้องเปิ ดเผยค่าความเชื่อมั ่น (Confidence level) ของค่ำปรับปรุงควำมเสีย่ งสำหรับควำมเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ควำมเสีย่ งทำงกำรเงิน ความเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ความเสีย่ ง
ทางการเงิน (Risk adjustment for non-financial risk) ในงบการเงิน บริษทั มีแผนทีจ่ ะเปิ ดเผยควำมละเอียดของค่ำควำมเชื่อมั ่นในระดับใด
____ ระดับบริษทั
____ ระดับพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio level)
____ ระดับกลุ่มของสัญญา (Group level)
____ ระดับผลิตภัณฑ์
____ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ______________________________________________________________________________________________________
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บทที่ 9: ค่าปรับปรุงความเสีย่ งสาหรับความเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ความเสีย่ งทางการเงิน (Risk Adjustment for Non-Financial Risk)

5. บริษทั ใช้แนวทำงใดในกำรคำนวณค่ำปรับปรุงควำมเสีย่ งสำหรับควำมเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ควำมเสีย่ งทำงกำรเงิน (Risk adjustment for non-financial risk)
____ คำนวณค่ำปรับปรุงควำมเสีย่ งสำหรับควำมเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ควำมเสีย่ งทำงกำรเงินทีร่ ะดับบริษทั และทำกำรจัดสรรไปทีร่ ะดับผลิตภัณฑ์หรือระดับ portfolio หรือ
ระดับอื่น ๆ ทีต่ ่ำกว่ำระดับบริษทั
____ คำนวณค่ำปรับปรุงควำมเสีย่ งสำหรับควำมเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ควำมเสีย่ งทำงกำรเงินทีร่ ะดับผลิตภัณฑ์หรือระดับ portfolio หรือระดับอื่น ๆ ทีต่ ่ำกว่ำระดับบริษทั
และทำกำรรวมเป็ นระดับบริษทั
____ อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____________________________________________________________________________________________________
6. จำกข้อ 5. หำกบริษทั ใช้วธิ กี ำรคำนวณค่ำปรับปรุงควำมเสีย่ งสำหรับควำมเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ควำมเสีย่ งทำงกำรเงิน (Risk adjustment for non-financial risk) ทีร่ ะดับบริษทั
และทำกำรจัดสรรไปทีร่ ะดับผลิตภัณฑ์หรือระดับ portfolio หรือระดับอื่นๆทีต่ ่ำกว่ำระดับบริษทั บริษทั ใช้วธิ กี ารใดในการจัดสรร
ค่ำปรับปรุงควำมเสีย่ งสำหรับควำมเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ควำมเสีย่ งทำงกำรเงิน
____ Proportional allocation
____ Covariance allocation
____ Euler allocation
____ อื่น ๆ (โปรดระบุ) _____________________________________________________________________________________________________
7. บริษทั มีกำรกำหนดค่ำควำมเชื่อมั ่น (Confidence level) ทีใ่ ช้ในกำรคำนวณค่ำปรับปรุงควำมเสีย่ งสำหรับควำมเสีย่ งที่ไม่ใช่ควำมเสีย่ งทำงกำรเงิน (Risk adjustment for nonfinancial risk) ไว้ทร่ี อ้ ยละเท่าใด
ค่ำควำมเชื่อมั ่น (Confidence level)
ระดับทีบ่ ริษทั กาหนด

50% - 59%

60% - 69%

70% - 79%

80% - 100%

อื่นๆ (โปรดระบุ)

8. บริษทั ได้คำนึงปัจจัยใดบ้ำงในกำรกำหนดค่ำควำมเชื่อมั ่นในข้อ 7
____ ควำมสอดคล้องกับควำมเสีย่ งทีบ่ ริษทั รับได้ (Risk appetite)
____ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ____________________________________________________________________________________________________
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บทที่ 9: ค่าปรับปรุงความเสีย่ งสาหรับความเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ความเสีย่ งทางการเงิน (Risk Adjustment for Non-Financial Risk)

9. ในกรณีทก่ี ระแสเงินสดขึน้ อยู่กบั ควำมเสีย่ งหลำยประเภท บริษทั ใช้วธิ กี ำรใดในกำรคำนวณผลประโยชน์จำกกำรกระจำยควำมเสีย่ ง (diversification benefit)
____ Fixed diversification
____ Variance-Covariance
____ The copula model
____ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ____________________________________________________________________________________________________
10. บริษทั มีควำมพร้อมในกำรประเมินผล (Validate) ค่ำปรับปรุงควำมเสีย่ งสำหรับควำมเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ควำมเสีย่ งทำงกำรเงิน (Risk adjustment for non-financial risk)
ทีค่ ำนวณว่ำมีควำมถูกต้อง อยู่ในระดับมำกน้อยเพียงใด (มำก: 5 น้อย:1)
หมายเหตุ มาก = มีแนวทางในการประเมินชัดเจนและสามารถปฏิบตั ไิ ด้ทนั ที น้อย = ยังไม่ได้จดั ทา
ระดับ
ควำมพร้อมในกำรประเมินผล (Validate)

1

2

3

4

5

11. ควำมถีใ่ นกำรคำนวณกำรปรับค่ำควำมเสีย่ ง (Risk adjustment) ของบริษทั อยู่ทเ่ี ท่ำใด
____ ทุกไตรมำส
____ ทุกครึง่ ปี
____ ทุกปี
____ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ________________________________________________
12. ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรื่อง ค่ำปรับปรุงควำมเสีย่ งสำหรับควำมเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ควำมเสีย่ งทำงกำรเงิน (Risk adjustment for non-financial risk) (ถ้ามี)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
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บทที่ 10: กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา หน่วยความคุม้ ครอง และสัญญาทีส่ ร้างภาระ (Contractual Service Margin, Coverage Unit and Onerous Contract)

บทที่ 10: กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา หน่ วยความคุ้มครอง และสัญญาที่สร้างภาระ (Contractual Service
Margin, Coverage Unit and Onerous Contract)
หมายเหตุ ศัพท์เฉพาะของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ในแบบสอบถามฉบับนี้เป็ นการแปลอย่างไม่เป็ นทางการเท่านัน้

1. บริษทั คาดว่าจะได้รบั ผลกระทบต่องบการเงินในการเตรียมตัวจากเรื่องต่อไปนี้อย่างไร (เลือกได้ขอ้ เดียวสาหรับแต่ละบรรทัด)
1 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นต่ากว่าร้อยละ 5 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
2 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 6-10 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
3 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 11-20 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
4 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 21-50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
5 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นมากกว่าร้อยละ 50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
สัญญาประกันภัยตรง

ไม่มผี ลกระทบ

1

2

3

4

5

การจัดทาการวิเคราะห์กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา
การจัดทาการวิเคราะห์สญ
ั ญาทีส่ ร้างภาระ
การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ว่าจะใช้เกณฑ์ใดเป็ นตัวแทนของหน่วยความคุม้ ครอง
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บทที่ 10: กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา หน่วยความคุม้ ครอง และสัญญาทีส่ ร้างภาระ (Contractual Service Margin, Coverage Unit and Onerous Contract)

2. ปั จจุบนั บริษทั ได้มกี ารจัดทาการวิเคราะห์ผลกาไร (Profitability analysis) โดยอ้างอิงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เพื่อจัดเตรียมรายงานภายในสาหรับการ
ตัดสินใจของผูบ้ ริหารหรือไม่
____ มีการจัดทา
➢ กรุณาระบุความถีใ่ นการจัดทา
____ จัดทาทุกเดือน
____ จัดทาทุกไตรมาส
____ จัดทาหกเดือน
____ จัดทาทุกปี
____ อื่นๆ (โปรดระบุ) ________________________________________________________________________________
➢ กรุณาระบุว่าบริษทั สามารถจัดทาการวิเคราะห์ผลกาไรได้โดยละเอียดตามหัวข้อใดบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
____ แบ่งตามช่องทางการจัดจาหน่าย (Distribution channel)
____ แบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Product type)
____ แบ่งตามศูนย์ตน้ ทุน (Cost center)
____ แบ่งได้ตามหัวข้ออื่นๆ (โปรดระบุ) ___________________________________________________________________
____ ไม่ได้จดั ทา เนื่องจาก ____________________________________________________________________________________
3. ในอนาคตบริษทั มีแผนทีจ่ ะจัดทาการวิเคราะห์กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (CSM) โดยอ้างอิงจาก TFRS 17 หรือไม่
____ จัดทาอยู่แล้ว
____ เริม่ ดาเนินตามแผนแล้ว แต่ยงั ไม่แล้วเสร็จ
⮚ กรุณาระบุปีพ.ศ. ทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จ _______________________
____ มีแผนทีจ่ ะจัดทา แต่ยงั ไม่เริม่ จัดทา
⮚ กรุณาระบุปีพ.ศ. ทีค่ าดว่าจะเริม่ จัดทา_______________________ และกรุณาระบุปีพ.ศ. ทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จ ____________________________
____ ไม่มแี ผนทีจ่ ะจัดทา เนื่องจาก _____________________________________________________________________________________________
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บทที่ 10: กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา หน่วยความคุม้ ครอง และสัญญาทีส่ ร้างภาระ (Contractual Service Margin, Coverage Unit and Onerous Contract)

4. บริษทั คาดว่าต้องใช้ระยะเวลาและจานวนพนักงานเท่าใดเพื่อจัดทาการวิเคราะห์กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญาหรือปรับปรุงการวิเคราะห์ผลกาไรทีเ่ คยจัดทาไว้ใน
ปั จจุบนั ให้สามารถนามาใช้ได้ภายใต้ TFRS 17
ระยะเวลาทีค่ าดว่าจะใช้ทงั ้ หมด _______________ ชัวโมง
่
จานวนพนักงานทีค่ าดว่าจะใช้ทงั ้ หมด __________ คน
5. ในปั จจุบนั บริษทั มีผลิตภัณฑ์ทข่ี าดทุนหรือไม่
____ มีผลิตภัณฑ์ทข่ี าดทุน จานวน __________ ผลิตภัณฑ์
⮚ ในจานวนนัน้ มีผลิตภัณฑ์ทข่ี าดทุนตัง้ แต่วนั แรกเลยหรือไม่
____ ใช่
____ ไม่ใช่
⮚ หากผลิตภัณฑ์ขาดทุนตัง้ แต่วนั แรก ใครมีหน้าทีใ่ นการอนุมตั กิ ารขายผลิตภัณฑ์นนั ้
____ ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
____ ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายการเงิน (CFO)
____ อื่นๆ (โปรดระบุ) _______________________________________________________________________
____ ไม่มผี ลิตภัณฑ์ขาดทุนตัง้ แต่วนั แรก
⮚ หากผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวขาดทุนในภายหลัง บริษทั มีแผนอะไรต่อผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ
____ ยกเลิกการขายผลิตภัณฑ์
____ อื่นๆ (โปรดระบุ) _______________________________________________________________________
___ ในปั จจุบนั ไม่มผี ลิตภัณฑ์ใดขาดทุนเลย
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ตัง้ แต่ ข้อ 6 เป็ นต้นไปกรุณาตอบคาถามภายใต้การวิเคราะห์กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา อ้างอิงจาก TFRS 17 แต่หากบริษทั ยังจัดทาการวิเคราะห์ไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่
เริม่ จัดทา กรุณาตอบตามแผนทีว่ างไว้หรือทีค่ าดว่าจะทา
6. ส่วนงานใดเป็ นผูจ้ ดั ทาการวิเคราะห์กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (เลือกได้หลายข้อ)
____ ส่วนงานคณิตศาสตร์ประกันภัย
____ ส่วนงานบัญชีการเงิน
____ ส่วนงานบริหารจัดการความเสีย่ ง
____ ส่วนงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
____ ส่วนงานอื่น (โปรดระบุ) _____________________________________________________________________________
7. การจัดทาการวิเคราะห์กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (CSM) ได้รบั การอนุมตั โิ ดยผูท้ ม่ี อี านาจหรือไม่
____ มี (โปรดระบุตาแหน่งผูม้ อี านาจ) _____________________________________________________________________________
____ ไม่มี
8. บริษทั ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใดในการจัดทาการวิเคราะห์กาไรขันต้
้ นจากการให้บริการตามสัญญา (เลือกได้ขอ้ เดียว)
____ Microsoft Excel
____ Oracle
____ SAP
____ Prophet
____ SAS
____ อื่นๆ (โปรดระบุ) _____________________________________________________________________
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9. จากการจัดทาการวิเคราะห์กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา บริษทั สามารถแบ่งโดยละเอียดได้ตามหัวข้อใดบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
____ แบ่งตามกลุ่มของสัญญา (Group of contracts)
____ แบ่งตามช่องทางการจัดจาหน่าย (Distribution channel)
____ แบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Product type)
____ แบ่งตามศูนย์ตน้ ทุน (Cost center)
____ แบ่งได้ตามหัวข้ออื่นๆ (โปรดระบุ) ___________________________________________________________________
10. ในปั จจุบนั บริษทั สามารถแบ่งข้อมูลรายได้/ค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสดรับ/จ่ายของกรมธรรม์ทข่ี ายออกไปตามปี การรับประกันภัย (Underwriting year) ได้หรือไม่
____ แบ่งได้
____ แบ่งไม่ได้
11. ในอนาคตบริษทั คาดว่าจะสามารถแบ่งข้อมูลรายได้/ค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสดรับ/จ่ายของกรมธรรม์ทข่ี ายออกไปตามปี การรับประกันภัย ได้จากข้อมูลทีม่ อี ยูห่ รือไม่
____ ได้
____ ไม่ได้ กรุณาระบุแนวทางของบริษทั __________________________________________________________________
12. บริษทั ใช้เกณฑ์ใดต่อไปนี้ในการบ่งชีว้ า่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ใดขาดทุน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
____ Combine ratio (โปรดระบุอตั ราส่วน) _________________________________________________________________________
____ Loss ratio (โปรดระบุอตั ราส่วน) ____________________________________________________________________________
____ Value of New Business (VONB) / Value-in-force (VIF) (โปรดระบุอตั ราส่วน) _________________________________________
____ เกณฑ์อ่นื ๆ (โปรดระบุอตั ราส่วน ) __________________________________________________________________________
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บทที่ 10: กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา หน่วยความคุม้ ครอง และสัญญาทีส่ ร้างภาระ (Contractual Service Margin, Coverage Unit and Onerous Contract)

13. บริษทั มีกลุม่ ผลิตภัณฑ์ทถ่ี อื เป็ นสัญญาทีส่ ร้างภาระ (Onerous contract) ตาม TFRS 17 หรือไม่
____ มีผลิตภัณฑ์ทถ่ี อื เป็ นสัญญาทีส่ ร้างภาระ จานวน __________ ผลิตภัณฑ์
⮚ ในจานวนนัน้ มีผลิตภัณฑ์ทข่ี าดทุนตัง้ แต่วนั แรกเลยหรือไม่
____ ใช่
____ ไม่ใช่
⮚ หากพบว่ามีกลุ่มผลิตภัณฑ์ทถ่ี อื เป็ นสัญญาทีส่ ร้างภาระ บริษทั มีแผนอะไรต่อผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ เพือ่ บริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวก่อนที่ TFRS 17 จะมีผล
บังคับใช้ (เลือกได้ขอ้ เดียว)
____ หยุดการรับประกันภัยรายใหม่และไม่ต่ออายุสญ
ั ญาทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ทาให้ผลิตภัณฑ์นนั ้ จะหมดความคุม้ ครองก่อนที่ TFRS 17 จะมีผลบังคับใช้
____ หยุดการรับประกันภัยรายใหม่ แต่อนุญาตให้ต่ออายุสญ
ั ญาทีม่ อี ยู่แล้ว อย่างไรก็ตามคาดว่าผลิตภัณฑ์นนั ้ จะหมดความคุม้ ครองก่อนที่ TFRS 17 จะมีผลบังคับใช้
____ หยุดการรับประกันภัยรายใหม่และไม่ต่ออายุสญ
ั ญาทีม่ อี ยูแ่ ล้ว อย่างไรก็ตาม คาดว่าผลิตภัณฑ์นนั ้ จะยังคงมีความคุม้ ครองเมื่อ TFRS 17 จะมีผลบังคับใช้
____ หยุดการรับประกันภัยรายใหม่ แต่อนุญาตให้ต่ออายุสญ
ั ญาทีม่ อี ยู่แล้ว อย่างไรก็ตามคาดว่าผลิตภัณฑ์นนั ้ จะยังคงมีความคุม้ ครองเมื่อ TFRS 17 จะมีผลบังคับใช้
____ ไม่หยุดการรับประกันภัย และจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวให้เป็ นสัญญาทีส่ ร้างภาระ เมื่อ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
____ ไม่มแี ผนการสาหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทข่ี าดทุน
____ ไม่มผี ลิตภัณฑ์ทถ่ี อื เป็ นสัญญาทีส่ ร้างภาระ
____ ไม่ทราบเนื่องจากยังจัดทาไม่แล้วเสร็จ
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บทที่ 10: กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา หน่วยความคุม้ ครอง และสัญญาทีส่ ร้างภาระ (Contractual Service Margin, Coverage Unit and Onerous Contract)

14. บริษทั ทีม่ สี ญ
ั ญาสร้างภาระ (Onerous contract) ภายใต้ TFRS 17 แต่ไม่ถอื เป็ นสัญญาทีม่ ผี ลขาดทุนภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 หรือไม่ เพราะเหตุใด
(เลือกได้ขอ้ เดียว)
____ ไม่มสี ญ
ั ญาลักษณะดังกล่าว
____ มีเพราะการปั นส่วนค่าใช้จ่าย
____ มีเพราะค่าปรับปรุงความเสีย่ ง
____ มีเพราะการกาหนดขอบเขตของสัญญา
____ ไม่ทราบเนื่องจากยังจัดทาไม่แล้วเสร็จ
____ มีเพราะ อื่นๆ (โปรดระบุ) ______________________________________________________________________________________________
15. บริษทั มีการจัดทานโยบายการบัญชีเกีย่ วกับการปั นส่วนองค์ประกอบทีเ่ ป็ นส่วนขาดทุน (Loss Component) สาหรับกลุม่ สัญญาทีส่ ร้างภาระแล้วหรือไม่ (เลือกได้ขอ้ เดียว)
____ จัดทาสาเร็จแล้ว
____ เพิง่ เริม่ ดาเนินการจัดทาเป็ นครัง้ แรก แต่ยงั ไม่แล้วเสร็จ
⮚ กรุณาระบุปีพ.ศ. ทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จ _______________________
____ มีแผนทีจ่ ะจัดทา แต่ยงั ไม่เริม่ จัดทา
⮚ กรุณาระบุปีพ.ศ. ทีค่ าดว่าจะเริม่ จัดทา_______________________ และกรุณาระบุปีพ.ศ. ทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จ ____________________________
____ ไม่มแี ผนทีจ่ ะจัดทา เนื่องจาก ___________________________________________________________________________________________
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บทที่ 10: กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา หน่วยความคุม้ ครอง และสัญญาทีส่ ร้างภาระ (Contractual Service Margin, Coverage Unit and Onerous Contract)

16. บริษทั คาดว่าจะใช้เกณฑ์ใดเป็ นตัวแทนของหน่วยความคุม้ ครอง (coverage unit) และโปรดระบุประเภทผลิตภัณฑ์ (product type) ทีเ่ กีย่ วข้อง

เกณฑ์

[ตัวอย่าง] จานวนเงินเอาประกันภัย

ใช้เป็ นตัวแทนของหน่วย
ความคุม้ ครอง
(coverage unit)
(ใช่/ไม่ใช่)

กรุณาระบุว่าได้ใช้วธิ กี ารคานวณแบบ
คิดลดกระแสเงินสดกับเกณฑ์ดงั กล่าว
หรือไม่ (Discounted cash flow)
(ใช่/ไม่ใช่/ไม่เกีย่ วข้อง)

ใช่

ไม่ใช่

กรุณาระบุตวั อย่างของประเภท
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย (product type)
ทีใ่ ช้เกณฑ์ดงั กล่าวมา 2 ตัวอย่าง
(ชื่อ / ไม่เกีย่ วข้อง)
1. ประกันชีวติ แบบตลอดชีพ
2. ประกันคุม้ ครองสินเชือ่

จานวนเงินเอาประกันภัย
ความคุม้ ครองทีม่ ากทีส่ ุดตามสัญญาในแต่ละงวด
ค่าสินไหมทดแทนทีบ่ ริษทั คาดว่าผูเ้ อาประกันจะ
เรียกร้องในแต่ละงวด
ยอดคงเหลือตามสัญญาของเงินกูย้ มื ทีม่ ที รัพย์สนิ
จานองเป็ นประกัน
วงเงินบัตรเครดิตทีค่ าดการณ์ไว้
การรับรูต้ ามวิธเี ส้นตรง
อื่นๆ (โปรดระบุ) ____________________________
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บทที่ 10: กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา หน่วยความคุม้ ครอง และสัญญาทีส่ ร้างภาระ (Contractual Service Margin, Coverage Unit and Onerous Contract)

17. กรุณาให้คะแนนคุณภาพของข้อมูลสัญญาประกันภัยทีใ่ ช้ในการวัดมูลค่าหน่วยความคุม้ ครอง (coverage unit) ภายใต้ TFRS 17
ความถูกต้อง
5: มากกว่า 95% ของข้อมูลสัญญาประกันภัยทีถ่ ูกจัดเก็บในระบบ มีความถูกต้อง
4: มากกว่า 75% ของข้อมูลสัญญาประกันภัยทีถ่ ูกจัดเก็บในระบบ มีความถูกต้อง
3: มากกว่า 50% ของข้อมูลสัญญาประกันภัยทีถ่ ูกจัดเก็บในระบบ มีความถูกต้อง
2: ข้อมูลสัญญาประกันภัยทีถ่ ูกจัดเก็บในระบบ มีความถูกต้อง ไม่ถงึ 50%
1: ข้อมูลสัญญาประกันภัยทีถ่ ูกจัดเก็บในระบบ มีความถูกต้อง ไม่ถงึ 20%
ความครบถ้วน
5: มากกว่า 95% ของสัญญาประกันภัยทัง้ หมดของบริษทั ถูกจัดเก็บไว้ในระบบ
4: มากกว่า 75% ของสัญญาประกันภัยทัง้ หมดของบริษทั ถูกจัดเก็บไว้ในระบบ
3: มากกว่า 50% ของสัญญาประกันภัยทัง้ หมดของบริษทั ถูกจัดเก็บไว้ในระบบ
2: ข้อมูลสัญญาประกันภัยทัง้ หมดของบริษทั ถูกจัดเก็บไว้ในระบบไม่ถงึ 50%
1: ข้อมูลสัญญาประกันภัยทัง้ หมดของบริษทั ถูกจัดเก็บไว้ในระบบไม่ถงึ 20%
ข้อมูลสัญญาประกันภัย

1

2

3

4

5

หมายเหตุ

ความถูกต้องของข้อมูล เช่น จานวนเงินเอาประกันภัย วันเริม่ ความคุม้ ครอง
ความครบถ้วนของข้อมูล เช่น กรมธรรม์ทงั ้ หมดถูกเก็บไว้ในระบบ
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บทที่ 10: กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา หน่วยความคุม้ ครอง และสัญญาทีส่ ร้างภาระ (Contractual Service Margin, Coverage Unit and Onerous Contract)

18. ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรื่องกาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual Service Margin) (ถ้ามี)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
19. ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรื่องหน่วยความคุม้ ครอง (Coverage Unit) (ถ้ามี)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
20. ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรื่องสัญญาทีส่ ร้างภาระ (Onerous Contract) (ถ้ามี)
__________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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บทที่ 11: วิธปี ันส่วนเบีย้ ประกันภัย (Premium Allocation Approach: PAA)

บทที่ 11: วิธีปันส่วนเบีย้ ประกันภัย (Premium Allocation Approach: PAA)
หมายเหตุ ศัพท์เฉพาะของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ในแบบสอบถามฉบับนี้เป็ นการแปลอย่างไม่เป็ นทางการเท่านัน้

1. บริษทั ใช้วธิ กี ำรใดในกำรพิจำรณำว่ำสัญญำประกันภัยประเภทใดสำมำรถใช้ Premium Allocation Approach (PAA) ได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
____ ระยะเวลำควำมคุม้ ครองตำมขอบเขตของสัญญำไม่เกิน 1 ปี
____ กำรประเมินว่ำ หนี้สนิ สาหรับความคุม้ ครองทีเ่ หลืออยู่ (Liability for remaining coverage: LFRC) จากกำรคำนวณด้วยวิธี Premium Allocation Approach (PAA)
มีค่ำไม่แตกต่ำงจากกำรคำนวณด้วยวิธกี ำร General Model (GMM)
____ อื่นๆ โปรดระบุ _____________________________
2. สำหรับสัญญำประกันภัยทีม่ รี ะยะเวลำควำมคุม้ ครองตำมขอบเขตของสัญญำ เกิน 1 ปี บริษทั มีวธิ กี ำรเปรียบเทียบหนี้สนิ สาหรับความคุม้ ครองทีเ่ หลืออยู่ (Liability for
remaining coverage: LFRC) ระหว่างกำรคำนวณโดยวิธี Premium Allocation Approach (PAA) กับวิธี General Model (GMM) อย่างไร
____ ด้วยวิธกี ำรประเมินเชิงคุณภำพเท่ำนัน้
____ ด้วยวิธกี ำรประเมินเชิงปริมาณโดยการคานวณเปรียบเทียบระหว่ำง PAA และ GMM เท่ำนัน้
____ ด้วยวิธกี ำรประเมินเชิงคุณภำพและเชิงปริมาณโดยกำรคำนวณเปรียบเทียบระหว่ำง PAA และ GMM

3. นอกจากการเปรียบเทียบโดยใช้ หนี้สนิ สาหรับความคุม้ ครองทีเ่ หลืออยู่ (Liability for remaining coverage: LFRC) ระหว่างกำรคำนวณโดยวิธี Premium Allocation
Approach (PAA) กับวิธี General Model (GMM) บริษทั มีวธิ กี ารเปรียบเทียบโดยวิธอี ่นื หรือไม่ อย่างไร
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
1

บทที่ 11: วิธปี ันส่วนเบีย้ ประกันภัย (Premium Allocation Approach: PAA)

4. บริษทั คำดว่ำผลิตภัณฑ์ทร่ี ะยะเวลำควำมคุม้ ครองตำมขอบเขตของสัญญำเกิน 1 ปี ผลิตภัณฑ์ใดทีส่ ำมำรถใช้ Premium Allocation Approach (PAA) ได้ โดยเรียงตำมมูลค่า
ตำมบัญชี ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สูงสุด 5 ลาดับจากมากไปน้อย
ประเภทของผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาตามสัญญา
ลาดับ
ชื่อผลิตภัณฑ์
(ตามรายงานดารงเงินกองทุน)
(สามารถระบุเป็ นช่วงได้)
[ตัวอย่าง] ประกันภัยบ้านไหม้

การประกันอัคคีภยั

1-5 ปี

1
2
3
4
5
5. บริษทั คำดว่ำผลิตภัณฑ์ทร่ี ะยะเวลำควำมคุม้ ครองตำมขอบเขตของสัญญำเกิน 1 ปี ผลิตภัณฑ์ใดทีไ่ ม่สำมำรถใช้ Premium Allocation Approach (PAA) โดยเรียงตำมมูลค่า
ตำมบัญชี ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สูงสุด 5 ลาดับจากมากไปน้อย
ประเภทของผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาตามสัญญา
ลาดับ
ชื่อผลิตภัณฑ์
(ตามรายงานดารงเงินกองทุน)
(สามารถระบุเป็ นช่วงได้)
[ตัวอย่าง] ประกันภัยบ้านไหม้

การประกันอัคคีภยั

10-20 ปี

1
2
3
4
5
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6. บริษทั คาดว่าจะกำหนด threshold สำหรับกำรใช้ Premium Allocation Approach (PAA) ทีไ่ ด้ผลไม่แตกต่ำงจำกกำรคำนวณวิธกี ำร General Model (GMM) อย่างไร
_____ กำหนดเป็ นจำนวน โดยเท่ากับ ______________ บำท ณ งวดบัญชีนนั ้ ๆ
_____ กาหนดด้วยเกณฑ์อ่นื (โปรดระบุ) ______________________________________________________
7. บริษทั คำดว่ำสัญญาทีจ่ ะใช้ Premium Allocation Approach (PAA) คิดเป็ นร้อยละ__________ของหนี้สนิ ประกันภัยตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
____ น้อยกว่ำ 10%
____ 11%-20%
____ 21%-50%
____ 51%-80%
____ มำกกว่ำ 80% ขึน้ ไป
8. สำหรับสัญญำทีม่ รี ะยะเวลำคุม้ ครองของแต่ละสัญญำในกลุ่มสัญญำประกันภัย ณ วันทีร่ บั รูเ้ มื่อเริม่ แรกไม่เกิน 1 ปี บริษทั คำดว่ำจะรับรูก้ ระแสเงินสดใด ๆ
ทีท่ ำให้ได้มำซึง่ กำรประกันภัยอย่ำงไร
____ รับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อต้นทุนเหล่ำนัน้ เกิดขึน้
____ รับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยตลอดระยะเวลำควำมคุม้ ครอง
9. สาหรับการวัดมูลค่าหนี้สนิ สาหรับค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้ แล้วและคาดว่าจะจ่ายหรือได้รบั กระแสเงินสดเหล่านัน้ ในหนึ่งปี หรือน้อยกว่ านับแต่วนั ทีค่ ่าสินไหมทดแทนเกิดขึน้
บริษทั คาดว่าจะเลือกนโยบายการบัญชีสาหรับการปรับปรุงกระแสเงินสดในอนาคตสาหรับมูลค่าของเงินตามเวลา และผลกระทบจากความเสีย่ งทางการเงินโดยพิจารณาการ
คิดลดหรือไม่
____ ไม่มกี ำรคิดลด
____ พิจารณากำรคิดลด
____ ด้วยวิธอี ่นื (โปรดระบุ) ______________________________________________________
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10. บริษทั พิจารณาปั จจัยใดเพื่อระบุว่าสัญญาประกันภัยเป็ นสัญญำประกันภัยทีส่ ร้ำงภำระ (Onerous contract)
____ พิจำรณำ Loss ratio
____ ด้วยวิธอี ่นื (โปรดระบุ) ______________________________________________________
11. สำหรับกำรรับรูร้ ำยกำรในภายหลัง เมื่อบริษทั ทรำบว่ำกลุม่ ของสัญญำประกันภัยดังกล่ำวเป็ นสัญญาประกันภัยสร้างภาระ (Onerous contract)บริษทั จะประเมินผลขำดทุนจำก
สัญญาดังกล่าวอย่ำงไร
____ กำรเปรียบเทียบ หนี้สนิ สาหรับความคุม้ ครองทีเ่ หลืออยู่ (Liability for remaining coverage: LFRC) ระหว่างวิธี Premium Allocation Approach (PAA) และวิธี
General Model (GMM)
____ ด้วยวิธอี ่นื (โปรดระบุ) ______________________________________________________
12. บริษทั คำดว่ำจะได้รบั ผลกระทบต่องบการเงินจำกเรื่องต่อไปนี้อย่ำงไร (เลือกได้ขอ้ เดียวสาหรับแต่ละบรรทัด)
1 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นมากกว่าร้อยละ 5 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยทีค่ าดการณ์ ณ วันที่ TFRS17 มีผลบังคับใช้
2 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 6-10 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยทีค่ าดการณ์ ณ วันที่ TFRS17 มีผลบังคับใช้
3 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 11-20 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยทีค่ าดการณ์ ณ วันที่ TFRS17 มีผลบังคับใช้
4 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 21-50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยทีค่ าดการณ์ ณ วันที่ TFRS17 มีผลบังคับใช้
5 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นมากกว่าร้อยละ 50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยทีค่ าดการณ์ ณ วันที่ TFRS17 มีผลบังคับใช้
สัญญำประกันภัยตรง

ไม่มผี ลกระทบ

1

2

3

4

5

การคิดลดหนี้สนิ สาหรับค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้ แล้ว (Liability for incurred
claims)
การรับรูค้ ่าใช้จ่ายทีท่ าให้ได้มาซึง่ การประกันภัย (Insurance acquisition
expenses) ตลอดการคุม้ ครอง
การรับรูอ้ งค์ประกอบทีเ่ ป็ นส่วนขาดทุนสาหรับสัญญาประกันภัยทีส่ ร้างภาระ
(Onerous contract)
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13. บริษทั ได้จดั ทำกำรศึกษำผลกระทบตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง Premium Allocation Approach (PAA) หรือไม่
____ ศึกษำผลกระทบเสร็จสิน้ แล้ว
____ เริม่ ดำเนินการตำมแผนแล้ว แต่ยงั ไม่แล้วเสร็จ
คำดว่ำจะแล้วเสร็จในไตรมำส_______ปี พ.ศ. _____
____ มีแผนทีจ่ ะจัดทำ แต่ยงั ไม่เริม่ จัดทำ
คำดว่ำจะเริม่ จัดทำในไตรมำส_____ปี พ.ศ. _____และคำดว่ำจะแล้วเสร็จในไตรมำส___ปี พ.ศ. _____

ดาเนินการตามแผน
Implementation
เสร็จสิน้ แล้ว

อยู่ในระหว่างการ
ดาเนินงาน (Implement)

อยู่ระหว่างการวำงแผน
ทีใ่ กล้เสร็จสิน้

อยู่ระหว่างการออกแบบ
และวางแผน การนา
TFRS 17 มาปฏิบตั ใิ ช้ใน
รายละเอียด

อยู่ระหว่างการออกแบบ
และวางแผน การนา
TFRS 17 มาปฏิบตั ใิ ช้ใน
ภาพรวม

ประเมินผลกระทบ (Gap
difference) เสร็จสิน้ แล้ว
แต่คำดว่ำไม่มผี ลกระทบ

ประเมินผลกระทบ (Gap
difference) เสร็จสิน้ แล้ว
และคำดว่ำมีผลกระทบ
แต่ยงั ไม่เริม่ ดาเนินการ
(Implementation)

ยังไม่เริม่ /อยู่ระหว่าง
การศึกษาและเตรียมตัว

14. ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการพิจารณาสัญญาประกันภัยว่าสามารถใช้ Premium Allocation Approach (PAA) ได้หรือไม่

1. กำรกำหนดนิยำม (Field definition)
2. ควำมพร้อมของข้อมูลภำยใน
(Data readiness)
3. กำรเข้ำถึงข้อมูลทีม่ อี ยู่
(Data access)
4. กำรจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
(Data storage)
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15. บริษทั มีกำรวำงแผนการใช้ขอ้ มูลสาหรับเรื่อง Premium Allocation Approach (PAA) อย่างไร (เลือกได้ขอ้ เดียว)
___ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ เนื่องจำกข้อมูลทีม่ อี ยูค่ รบถ้วนและเพียงพอแล้ว
___ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ โดยมีกำรดัดแปลงเพิม่ เติม
___ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ แต่ตอ้ งมีกำรเก็บข้อมูลเพิม่ เติม
___ จัดเก็บข้อมูลใหม่ทงั ้ หมด (ข้อมูลทีม่ อี ยู่ไม่สามารถใช้ได้ หรือไม่มขี อ้ มูลเลย)
16. บริษทั ขาดข้อมูลทีจ่ าเป็ นต่อการทา Premium Allocation Approach (PAA) ดังต่อไปนี้ โดยเรียงลำดับตามความสาคัญจากมากไปน้อย
[ตัวอย่าง] ข้อมูลรูปแบบการรับรูร้ ายได้การประกันภัยโดยใช้หลักการของจังหวะเวลาทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้นของค่าใช้จ่ายการบริการประกันภัยในกรณีทรี ่ ปู แบบทีค่ าดการณ์ไว้ของการปลดเปลื้องของความเสีย่ งใน
ระหว่างระยะเวลาคุม้ ครอง แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญจากการล่วงของเวลา (Insurance revenue recognition pattern based on the expected timing of incurred insurance service expenses if the expected
pattern of release of risk during the coverage period differs significantly from the passage of time)

1
2
3
4
5

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

17. ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรื่อง Premium Allocation Approach (PAA) อย่างไร (ถ้ามี)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
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บทที่ 12: Variable fee Approach (VFA)
หมายเหตุ ศัพท์เฉพาะของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ในแบบสอบถามฉบับนี้เป็ นการแปลอย่างไม่เป็ นทางการเท่านัน้

1. บริษทั มีสญ
ั ญาประกันภัยทีม่ ลี กั ษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง (insurance contract with direct participation features) หรือไม่ (ให้เลือกเพียงตัวเลือกเดียว)
____ ไม่มี และไม่มแี ผนจะออกสัญญาประกันภัยทีม่ ลี กั ษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง (insurance contract with direct participation features) (ข้ามไปข้อ 6)
____ ไม่มี แต่มแี ผนจะออกสัญญาประกันภัยทีม่ ลี กั ษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง (insurance contract with direct participation features) และยังไม่ได้เริม่ พิจารณาตาม
ข้อกาหนดของมาตรฐานฉบับนี้แล้ว (ข้ามไปข้อ 6)
____ ไม่มี แต่มแี ผนจะออกสัญญาประกันภัยทีม่ ลี กั ษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง (insurance contract with direct participation features) และเริม่ พิจารณาตาม
ข้อกาหนดของมาตรฐานฉบับนี้แล้ว
____ มี
2. บริษทั ได้มกี ารจัดทาการศึกษาผลกระทบตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง Variable fee Approach สาหรับสัญญาประกันภัยทีม่ ลี กั ษณะการร่วมรับ
ผลประโยชน์ หรือไม่ (ให้เลือกเพียงตัวเลือกเดียว)
____ ศึกษาผลกระทบเสร็จสิน้ แล้ว
____ เริม่ ดาเนินตามแผนแล้ว แต่ยงั ไม่แล้วเสร็จ
กรุณาระบุช่วงเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส_______ปี พ.ศ. _____
____ มีแผนทีจ่ ะจัดทา แต่ยงั ไม่เริม่ จัดทา
กรุณาระบุช่วงเวลาทีค่ าดว่าจะเริม่ จัดทาในไตรมาส_____ปี พ.ศ. _____และกรุณาระบุช่วงเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส___ปี พ.ศ. _____
3. การพิจารณาสัญญาประกันภัยทีม่ ลี กั ษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง (insurance contract with direct participation features)
3.1. ปั จจุบนั บริษทั ได้พจิ ารณาว่าสัญญาใดเป็ นสัญญาประกันภัยทีม่ ลี กั ษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง (insurance contract with direct participation features) กรุณาบอก
ชื่อผลิตภัณฑ์ (กรอก 5 ผลิตภัณฑ์ทม่ี จี านวนหนี้สนิ สัญญาประกันภัยสูงสุด)
____ ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3.3)
____ มี
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ประเภทของผลิตภัณฑ์
(ตามรายงานดารงเงินกองทุน)

ชื่อผลิตภัณฑ์

(พิจารณาแล้ว / คาดการณ์)

1.
2.
3.
4.
5.
3.2. บริษทั คาดว่าจะได้รบั ผลกระทบต่องบการเงินจากเรื่องต่อไปนี้ อย่างไร (ให้เลือกเพียงตัวเลือกเดียว)
1 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นต่ากว่าร้อยละ 5 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
2 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 6-10 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
3 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 11-20 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
4 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 21-50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
5 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นมากกว่าร้อยละ 50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
สัญญาประกันภัยตรง

ไม่มผี ลกระทบ

1

2

3

4

5

สัญญาประกันภัยทีม่ ลี กั ษณะการร่วมรับ
ผลประโยชน์โดยตรง (insurance contract with
direct participation features)
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3.3. ปั จจุบนั บริษทั ได้พจิ ารณาว่าสัญญาใดมีลกั ษณะเพียงบางประการแต่ไม่ทงั ้ หมดทีเ่ ป็ นไปตามเงือ่ นไขการเป็ นสัญญาประกันภัย ทีม่ ลี กั ษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง
(direct participation features) กรุณาบอกชื่อผลิตภัณฑ์ (กรอก 5 ผลิตภัณฑ์ทม่ี ยี อดหนี้สนิ สัญญาประกันภัยสูงสุด)
____ ไม่มี (ข้ามไปข้อ 4)
____ มี
ชื่อผลิตภัณฑ์

[ตัวอย่าง] ไอลิงค์ยู

ประเภทของผลิตภัณฑ์ การพิจารณา ข้อกาหนดของสัญญา บริษทั คาดว่าจะจ่ายเงินให้แก่ผเู้ อา
บริษทั คาดว่าสัดส่วนของการ
(ตามรายงานดารง
(พิจารณาแล้ว
ระบุไว้ว่าผูเ้ อา
ประกันภัยเป็ นจานวนเท่ากับส่วนแบ่ง เปลีย่ นแปลงในจานวนเงินทีจ่ ะ
เงินกองทุน)
/ คาดการณ์) ประกันภัยมีส่วนร่วม ของผลตอบแทนจากมูลค่ายุตธิ รรม ถูกจ่ายให้แก่ผเู้ อาประกันภัยจะ
ในรายการอ้างอิง
ของรายการอ้างอิงอย่างมีนัยสาคัญ ผันแปรตามการเปลีย่ นแปลงของ
(Underlying items) (substantial share of the fair value มูลค่ายุตธิ รรมของรายการอ้างอิง
อย่างชัดเจน
returns on the underlying items)
(underlying items) อย่างมี
(ใช่/ไม่ใช่)
(ใช่/ไม่ใช่)
นัยสาคัญ
(ใช่/ไม่ใช่)
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ แบบ
ยูนิตลิงค์/ยูนิเวอร์แซลไลฟ์

คาดการณ์

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

1.
2.
3.
4.
5.
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3.4. จากข้อ 3.3 บริษทั ได้วางแผนจะเปลีย่ นแปลงกระบวนการทางาน ขัน้ ตอนการบริหารสินทรัพย์ หรือเงือ่ นไขสัญญาเพื่อให้ครบถ้วนตามเงือ่ นไขการเป็ นสัญญาประกันภัยทีม่ ี
ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง (insurance contract with direct participation features) หรือไม่ อย่างไร (ให้เลือกเพียงตัวเลือกเดียว)
____ ยังไม่เริม่ วางแผน
____ บริษทั พิจารณาแล้วว่าไม่เปลีย่ นแปลงกระบวนการทางาน ขัน้ ตอนใด ๆ ทัง้ สิน้
____ เงือ่ นไขตามสัญญาสาหรับสัญญาใหม่
____ ขัน้ ตอนการบริหารสินทรัพย์และการจัดสรรส่วนร่วมในรายการหรือสินทรัพย์อา้ งอิงอย่างชัดเจน
____ อื่นๆ โปรดระบุ _________________
3.5. จากข้อ 3.3 บริษทั คาดว่าจะมีผลกระทบจากความผันผวนจากการประมาณการกระแสเงินสดต่องบกาไรขาดทุนมากน้อยเพียงใด (ให้เลือกเพียงตัวเลือกเดียว)
____ผลกระทบต่องบการเงินคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0-5 ของกาไรขาดทุนสาหรับปี คาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
____ผลกระทบต่องบการเงินคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6-10 ของกาไรขาดทุนสาหรับปี คาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
____ผลกระทบต่องบการเงินคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 11-20 ของกาไรขาดทุนสาหรับปี คาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
____ผลกระทบต่องบการเงินคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 21-50 ของกาไรขาดทุนสาหรับปี คาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
____ผลกระทบต่องบการเงินคิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของกาไรขาดทุนสาหรับปี คาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
4. การลดความเสีย่ ง (Risk mitigation)
4.1. บริษทั ได้พจิ ารณาผลกระทบเรื่อง การลดความเสีย่ ง (Risk mitigation) ตาม TFRS 17 แล้วหรือไม่ (ให้เลือกเพียงตัวเลือกเดียว)
____ ยังไม่เริม่ จัดทา (ข้ามไปข้อ 5)
____ เริม่ ดาเนินการศึกษาแล้ว แต่ยงั ไม่แล้วเสร็จ
____ ศึกษาผลกระทบเสร็จสิน้ แล้ว
4.2. บริษทั ได้พจิ ารณาแล้วว่าหรือคาดว่าจะใช้ การลดความเสีย่ ง (Risk mitigation) หรือไม่ (ให้เลือกเพียงตัวเลือกเดียว)
____ ใช้
____ ไม่ใช้ เนื่องจาก________________________________ (ข้ามไปข้อ 5)
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4.3. บริษทั คาดว่าจะได้รบั ผลกระทบต่องบการเงินจากการลดความเสีย่ ง (Risk mitigation) อย่างไร (ให้เลือกเพียงตัวเลือกเดียว)
____ผลกระทบต่องบการเงินคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0-5 ของกาไรขาดทุนสาหรับปี คาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
____ผลกระทบต่องบการเงินคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6-10 ของกาไรขาดทุนสาหรับปี คาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
____ผลกระทบต่องบการเงินคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 11-20 ของกาไรขาดทุนสาหรับปี คาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
____ผลกระทบต่องบการเงินคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 21-50 ของกาไรขาดทุนสาหรับปี คาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
____ผลกระทบต่องบการเงินคิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของกาไรขาดทุนสาหรับปี คาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
4.4. บริษทั ได้พจิ ารณาแล้วว่าจะมีการใช้การลดความเสีย่ ง (Risk mitigation) สาหรับ ส่วนแบ่งของบริษทั จากรายการอ้างอิง (The amount of the entity’s share of the underlying
items) โดยใช้เครื่องมือทางการเงินใดหรือสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้หรือไม่ กรุณาบอกชื่อ เครือ่ งมือทางการเงินหรือสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้
____ ไม่มี
____ มี กรุณาบอกรายละเอียดด้านล่าง
ชื่อผลิตภัณฑ์
[ตัวอย่าง] ไอลิงค์ยู

ประเภทของผลิตภัณฑ์
(ตามรายงานดารงเงินกองทุน)

ตราสารอนุพนั ธ์หรือสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้
(Derivatives / reinsurance contracts held)

ชื่อตราสารอนุพนั ธ์หรือสัญญา
ประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ แบบยูนิตลิงค์/ยูนิ
เวอร์แซลไลฟ์

สัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื

ชือ่ สัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื

1.
2.
3.
4.
5.
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4.5. บริษทั ได้พจิ ารณาแล้วว่าจะมีการใช้การลดความเสีย่ ง (Risk mitigation) สาหรับ กระแสเงินสดทีท่ าให้เสร็จสิน้ ตามสัญญา (The fulfilment of cash flows) โดยใช้เครื่องมือทาง
การเงินใดหรือสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้หรือไม่ กรุณาบอกชื่อ เครื่องมือทางการเงินหรือสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้
____ ไม่มี
____ มี กรุณาบอกรายละเอียดด้านล่าง
ชื่อผลิตภัณฑ์

[ตัวอย่าง] ไอลิงค์ยู

ประเภทของผลิตภัณฑ์
(ตามรายงานดารงเงินกองทุน)

เครื่องมือทางการเงินหรือสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้
(Derivatives/non-derivative financial instruments
measured at fair value through profit or loss/
reinsurance contracts held)

ชื่อเครื่องมือทางการเงินหรือ
สัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ แบบยูนิตลิงค์/
ยูนิเวอร์แซลไลฟ์

สิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ชือ่ สิทธิในการซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศ

1.
2.
3.
4.
5.
4.6. บริษทั ได้มกี ารจัดทาเอกสารทีเ่ ป็ นทางการไว้ก่อนเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสีย่ งและกลยุทธ์เพื่อลดความเสีย่ งทางการเงิน ตามเรื่องการลดความเสีย่ ง (Risk
mitigation) หรือไม่ (ให้เลือกเพียงตัวเลือกเดียว)
____ มี
____ ไม่มี แต่วางแผนแล้วว่าจะจัดทา
____ ไม่มี และไม่มแี ผนจะจัดทา
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5. การวัดมูลค่า (Measurement) ประมาณการของกระแสเงินสดในอนาคต (Estimates of future cash flows) และ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service
margin)
5.1. บริษทั ได้พจิ ารณาวิธกี ารวัดมูลค่า (Measurement) ประมาณการของกระแสเงินสดในอนาคต (Estimates of future cash flows) และ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา
(Contractual service margin) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัยแล้วหรือไม่ (ให้เลือกเพียงตัวเลือกเดียว)
____ ยังไม่เริม่ จัดทา (ข้ามไปข้อ 6)
____ เริม่ ดาเนินตามแผนแล้ว แต่ยงั ไม่แล้วเสร็จ
____ ศึกษาผลกระทบเสร็จสิน้ แล้ว

ดาเนินการตามแผน
Implementation เสร็จสิน้ แล้ว

อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินงำน
(Implement)

อยู่ระหว่างการวำงแผน
ทีใ่ กล้เสร็จสิน้

อยู่ระหว่างการออกแบบและ
วางแผน การนา TFRS 17 มา
ปฏิบตั ใิ ช้ในรายละเอียด

อยู่ระหว่างการออกแบบและ
วางแผน การนา TFRS 17 มา
ปฏิบตั ใิ ช้ในภาพรวม

ประเมินผลกระทบ (Gap
difference) เสร็จสิน้ แล้ว
แต่คำดว่ำไม่มผี ลกระทบ

ประเมินผลกระทบ (Gap
difference) เสร็จสิน้ แล้ว
และคำดว่ำมีผลกระทบ แต่ยงั ไม่
เริม่ ดาเนินการ (Implementation)

ยังไม่เริม่ /อยู่ระหว่างการศึกษา
และเตรียมตัว

5.2. ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับวิธกี ารวัดมูลค่า Variable fee approach (เลือกเพียงข้อเดียวต่อ 1 ข้อ)

1. การกาหนดนิยาม
(Field definition)
2. ความพร้อมของข้อมูลภายใน
(Data readiness)
3. การเข้าถึงข้อมูลทีม่ อี ยู่
(Data access)
4. การจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
(Data storage)
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5.3. บริษทั วางแผนการใช้ขอ้ มูลสาหรับเรื่องต่อไปนี้โดย (เลือกเพียงข้อเดียวต่อ 1 ข้อ)
ยังไม่ได้
ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่
เนื่องจากข้อมูล
ประเมินผล
ทีม่ อี ยู่ครบถ้วน
กระทบ
และเพียงพอ
แล้ว

ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่
โดยมีการ
ดัดแปลง
เพิม่ เติม

ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ แต่
ต้องมีการเก็บ
ข้อมูลเพิม่ เติม

จัดเก็บข้อมูลใหม่
ทัง้ หมด (ข้อมูลทีม่ ี
อยู่ไม่สามารถใช้ได้
หรือไม่มขี อ้ มูลเลย)

1.1 ประมาณการของกระแสเงินสดในอนาคต
1.2 อัตราคิดลด (discount rate)
1.3 ค่าปรับปรุงความเสีย่ งสาหรับความเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ความ
เสีย่ งทางการเงิน (risk adjustment for non-financial
risk)
1.4 หน่วยความคุม้ ครอง(coverage unit)

6. ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรื่อง Variable Fee Approach (ถ้ามี)
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
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บทที่ 13: สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ (Reinsurance Contracts Held)
หมายเหตุ ศัพท์เฉพาะของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ในแบบสอบถามฉบับนี้เป็ นการแปลอย่างไม่เป็ นทางการเท่านัน้

1. บริษทั มีสญ
ั ญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้ (Reinsurance contracts held) ประเภทใดบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
____ Excess of loss : อายุสญ
ั ญา (ตามสัญญา) สามารถเลือกได้หลายข้อในกรณีมหี ลายสัญญา
____ น้อยกว่า 1 ปี
____ 1 ปี – 3 ปี
____ มากกว่า 3 ปี
____ Stop loss : อายุสญ
ั ญา (ตามสัญญา) สามารถเลือกได้หลายข้อในกรณีมหี ลายสัญญา
____ น้อยกว่า 1 ปี
____ 1 ปี – 3 ปี
____ มากกว่า 3 ปี
____ Surplus : อายุสญ
ั ญา (ตามสัญญา) สามารถเลือกได้หลายข้อในกรณีมหี ลายสัญญา
____ น้อยกว่า 1 ปี
____ 1 ปี – 3 ปี
____ มากกว่า 3 ปี
: ประเภทสัญญาสามารถเลือกได้หลายข้อในกรณีมหี ลายสัญญา
____ risk attaching
____ clean cut
____ อื่นๆ โปรดระบุ _________________
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____ Quota Share : อายุสญ
ั ญา (ตามสัญญา) สามารถเลือกได้หลายข้อในกรณีมหี ลายสัญญา
____ น้อยกว่า 1 ปี
____ 1 ปี – 3 ปี
____ มากกว่า 3 ปี
: ประเภทสัญญาสามารถเลือกได้หลายข้อในกรณีมหี ลายสัญญา
____ risk attaching
____ clean cut
____ Facultative : อายุสญ
ั ญา (ตามสัญญา) สามารถเลือกได้หลายข้อในกรณีมหี ลายสัญญา
____ น้อยกว่า 1 ปี
____ 1 ปี – 3 ปี
____ มากกว่า 3 ปี
____ อื่น ๆ โปรดระบุ ____________________________________________________
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2. บริษทั คาดว่าจะได้รบั ผลกระทบต่องบการเงินจากเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
1 - ผลกระทบต่องบการเงินคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0-5 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
2 - ผลกระทบต่องบการเงินคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6-10 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
3 - ผลกระทบต่องบการเงินคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 11-20 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
4 - ผลกระทบต่องบการเงินคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 21-50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
5 - ผลกระทบต่องบการเงินคิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
สัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้

ไม่มผี ลกระทบ

1

2

3

4

5

สัญญาทีโ่ อนความเสีย่ งด้านการประกันภัยทีม่ นี ัยสาคัญ (contract with
significant insurance risk transfers)
ขอบเขตของสัญญา (contract boundary)
ระดับของการจัดกลุม่ สัญญาประกันภัย (level of aggregation)
การวัดมูลค่า (Measurement) ประมาณการของกระแสเงินสดในอนาคต
(Estimates of future cash flows) และ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา
(Contractual service margin)
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3. บริษทั ได้มกี ารจัดทาการศึกษาผลกระทบตาม TFRS 17 เรื่อง สัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้ (Reinsurance contracts held) หรือไม่ (เลือกเพียงข้อเดียว)
____ ศึกษาผลกระทบเสร็จสิน้ แล้ว
____ มีแผนทีจ่ ะจัดทา แต่ยงั ไม่เริม่ จัดทา
เวลาทีค่ าดว่าจะเริม่ จัดทาในไตรมาส_____ปี พ.ศ. _____และเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส___ปี พ.ศ. _____
____ เริม่ ดาเนินตามแผนแล้ว แต่ยงั ไม่แล้วเสร็จ
เวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส_______ปี พ.ศ. _____
4. สัญญาทีโ่ อนความเสีย่ งด้านการประกันภัยทีม่ นี ัยสาคัญ (contract with significant insurance risk transfers) (เลือกเพียงข้อเดียว)
4.1. บริษทั ได้พจิ ารณาผลกระทบเรื่องการโอนความเสีย่ งด้านการประกันภัย (insurance risk transfers) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย
แล้วหรือไม่
____ ยังไม่เริม่ จัดทา (ข้ามไป 5)
____ เริม่ ดาเนินตามแผนแล้ว แต่ยงั ไม่แล้วเสร็จ
____ ศึกษาผลกระทบเสร็จสิน้ แล้ว
4.2. ในการประเมินการโอนความเสีย่ งด้านการประกันภัยทีม่ นี ัยสาคัญ (significant insurance risk transfers) บริษทั ใช้วธิ กี ารใดในการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์มคี วามเสีย่ งด้านการ
ประกันภัย
การปฏิบตั ใิ นปัจจุบนั ________________________________________________________________________________________________
การปฏิบตั ติ าม TFRS 17 ____________________________________________________________________
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4.3. บริษทั คาดว่าสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้ ใดจะไม่อยูใ่ นขอบเขต (scope) ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ (เลือกเพียงข้อเดียว)
____ ไม่มี
____ มี กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง (5 อันดับแรก ตามมูลค่าตามบัญชีของหนี้สนิ ประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)
1 - ผลกระทบต่องบการเงินคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0-5 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
2 - ผลกระทบต่องบการเงินคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6-10 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
3 - ผลกระทบต่องบการเงินคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 11-20 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
4 - ผลกระทบต่องบการเงินคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 21-50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
5 - ผลกระทบต่องบการเงินคิดเป็ นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
สัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ทท่ี าให้ไม่อยู่ในขอบเขต

ผลกระทบต่องบการเงิน
(มาก: 5 น้อย: 1)

1.
2.
3.
4.
5.
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5. ขอบเขตของสัญญา (contract boundary) สาหรับสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้
5.1. บริษทั ได้พจิ ารณาผลกระทบเรื่องขอบเขตของสัญญา (contract boundary) ตาม TFRS 17 แล้วหรือไม่ (เลือกเพียงข้อเดียว)
____ ยังไม่เริม่ จัดทา (ข้ามไปข้อ 6)
____ เริม่ ดาเนินตามแผนแล้ว แต่ยงั ไม่แล้วเสร็จ
____ ศึกษาผลกระทบเสร็จสิน้ แล้ว
5.2. บริษทั ได้นาหรือคาดว่าจะนาเงือ่ นไขใดตามสัญญามาพิจารณาขอบเขตของสัญญา (contract boundary) (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
____ การต่อสัญญา
____ การยกเลิกสัญญา
____ ยังไม่แล้วเสร็จ
____ อื่น ๆ โปรดระบุ _________________
5.3. สัญญาประเภทใดบ้างทีบ่ ริษทั พบว่าขอบเขตของสัญญา (contract boundary) ตาม TFRS 17 แตกต่างกับระยะเวลาตามสัญญา (สามารถเลือกได้หลายข้อในกรณีมหี ลาย
สัญญา)
____ Excess of loss
____ Stop loss
____ Surplus
____ Quota Share
____ ยังไม่แล้วเสร็จ
____ อื่น ๆ โปรดระบุ _________________
6. ระดับของการจัดกลุม่ สัญญาประกันภัย (Level of aggregation) สาหรับสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้
6.1. บริษทั ได้พจิ ารณาผลกระทบเรื่องการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย (Level of aggregation) ตาม TFRS 17 แล้วหรือไม่ (เลือกเพียงข้อเดียว)
____ ยังไม่เริม่ จัดทา (ข้ามไปข้อ 7)
____ เริม่ ดาเนินตามแผนแล้ว แต่ยงั ไม่แล้วเสร็จ
____ ศึกษาผลกระทบเสร็จสิน้ แล้ว
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6.2. บริษทั ได้ตดั สินใจหรือคาดว่าจะใช้วธิ กี ารใดในการพิจารณาการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย (Level of aggregation) (สามารถเลือกได้หลายข้อ)
____ สัญญาประกันภัยอ้างอิง (underlying insurance contract)
____ คู่สญ
ั ญา
____ ความเสีย่ ง
____ ระยะเวลาสัญญา
____ สัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื
____ ประเภทสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื
____ ประเภทผลิตภัณฑ์
____ อื่น ๆ โปรดระบุ _________________
6.3. บริษทั ได้พจิ ารณาแล้วพบว่าการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัยของสัญญาประกันภัยอ้างอิง (underlying insurance contracts) และการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัยของสัญญา
ประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้มคี วามสอดคล้องกันอย่างไร (สามารถเลือกได้หลายข้อในกรณีมหี ลายสัญญา)
____ หนึ่งกลุม่ ของสัญญาประกันภัยของสัญญาประกันภัยอ้างอิง (underlying insurance contracts) จับคู่ได้กบั หนึ่งกลุม่ สัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื (สามารถเลือกได้
หลายข้อในกรณีมหี ลายสัญญา)
____ Excess of loss
____ Stop loss
____ Surplus
____ Quota Share
____ Facultative
____ อื่น ๆ โปรดระบุ _________________
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____ หลายกลุม่ ของสัญญาประกันภัยของสัญญาประกันภัยอ้างอิง (underlying insurance contracts) จับคู่ได้กบั หนึ่งกลุ่มสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื (สามารถเลือกได้
หลายข้อในกรณีมหี ลายสัญญา)
____ Excess of loss
____ Stop loss
____ Surplus
____ Quota Share
____ Facultative
____ อื่น ๆ โปรดระบุ _________________
____ หนึ่งกลุม่ ของสัญญาประกันภัยของสัญญาประกันภัยอ้างอิง (underlying insurance contracts) จับคู่ได้กบั หลายกลุ่มสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื (สามารถเลือกได้
หลายข้อในกรณีมหี ลายสัญญา)
____ Excess of loss
____ Stop loss
____ Surplus
____ Quota Share
____ Facultative
____ อื่น ๆ โปรดระบุ _________________
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____ หลายกลุม่ ของสัญญาประกันภัยของสัญญาประกันภัยอ้างอิง (underlying insurance contracts) จับคู่ได้กบั หลายกลุ่มสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื (สามารถเลือกได้
หลายข้อในกรณีมหี ลายสัญญา)
____ Excess of loss
____ Stop loss
____ Surplus
____ Quota Share
____ Facultative
____ อื่น ๆ โปรดระบุ _________________
7. การรับรูร้ ายการเมื่อเริม่ แรก (initial recognition) สาหรับสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้
7.1. บริษทั ได้พจิ ารณาผลกระทบเรื่องการรับรูร้ ายการเมื่อเริม่ แรก (initial recognition) ตาม TFRS 17 แล้วหรือไม่ (เลือกเพียงข้อเดียว)
____ ยังไม่เริม่ จัดทา (ข้ามไปข้อ 8)
____ เริม่ ดาเนินตามแผนแล้ว แต่ยงั ไม่แล้วเสร็จ
____ ศึกษาผลกระทบเสร็จสิน้ แล้ว
7.2. บริษทั ได้พจิ ารณาแล้วหรือคาดว่าจะมีการรับรูก้ าไรสุทธิ (net gain) หรือต้นทุนสุทธิ (net cost) จากกลุ่มสัญญาประกันภัยของสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ณ การรับรูร้ ายการ
เมื่อเริม่ แรก หรือไม่ (สามารถเลือกได้หลายข้อ)
____ ต้นทุนสุทธิ (net cost)
____ กาไรสุทธิ (net gain)
____ ยังไม่แล้วเสร็จ
7.3. บริษทั ได้พจิ ารณาแล้วหรือคาดว่าจะมีการรับรูก้ าไรจากกลุ่มสัญญาประกันภัยของสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ณ การรับรูร้ ายการเมื่อเริม่ แรก (initial recognition) สาหรับกลุ่ม
ของสัญญาประกันภัยอ้างอิง (underlying insurance contracts) ทีเ่ ป็ นขาดทุนหรือไม่ (เลือกเพียงข้อเดียว)
____ มี
____ ไม่มี
____ ยังไม่แล้วเสร็จ
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8. วิธกี ารวัดมูลค่า (Measurement Model) สาหรับสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้
8.1. บริษทั ได้พจิ ารณาวิธกี ารวัดมูลค่า (Measurement model) ตาม TFRS 17 แล้วหรือไม่ (เลือกเพียงข้อเดียว)
____ ยังไม่เริม่ จัดทา (ข้ามไปข้อ 9)
____ เริม่ ดาเนินตามแผนแล้ว แต่ยงั ไม่แล้วเสร็จ
____ ศึกษาผลกระทบเสร็จสิน้ แล้ว
8.2. บริษทั ได้ตดั สินใจหรือคาดว่าจะใช้วธิ กี ารวัดมูลค่าสาหรับสัญญาประกันภัยของสัญญาประกันภัยต่อวิธใี ดบ้าง (สามารถเลือกได้หลายข้อ)
____ General measurement for reinsurance contracts held
____ Premium allocation approach for reinsurance contracts held
8.3. วิธกี ารวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัยอ้างอิง (underlying insurance contracts) และวิธกี ารวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้ทบ่ี ริษทั ตัดสินใจหรือคาดว่าจะใช้มคี วาม
สอดคล้องกันหรือไม่ (เลือกเพียงข้อเดียว)
____ ยังไม่แล้วเสร็จ
____ วิธกี ารเดียวกันทัง้ หมด
____ วิธกี ารเดียวกันบางส่วน
____ ไม่มคี วามสอดคล้องกัน
9. ประมาณการของกระแสเงินสดในอนาคต (Estimates of future cash flows) และ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin)
9.1. บริษทั ได้พจิ ารณาผลกระทบเรื่องการประมาณการของกระแสเงินสดในอนาคต (Estimates of future cash flows) และ กาไรขันต้
้ นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual
service margin) ตาม TFRS 17 แล้วหรือไม่ (เลือกเพียงข้อเดียว)
____ ยังไม่เริม่ จัดทา (ข้ามไปข้อ 10)
____ เริม่ ดาเนินตามแผนแล้ว แต่ยงั ไม่แล้วเสร็จ (ข้ามไป 10)
____ ศึกษาผลกระทบเสร็จสิน้ แล้ว
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9.2. บริษทั ได้พจิ ารณาว่าผลกระทบด้านข้อมูลจากสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื จะมีความแตกต่างจากผลกระทบด้านข้อมูลจากสัญญาประกันภัยทีอ่ อกหรือไม่ อย่างไร (เลือกเพียง)
(ให้เลือกเพียงหนึ่งคาตอบในรายการ)
(free text)
ยังไม่ได้ประเมิน
ผลกระทบ

ประเมินผลกระทบ
แล้ว และคาดว่ามี
ความแตกต่างจาก
สัญญาประกันภัยที่
ออก

ประเมินผลกระทบ
แล้ว และคาดว่าไม่
มีความแตกต่าง
จากสัญญา
ประกันภัยทีอ่ อก

กรุณาระบุ รายการทีม่ คี วาม
แตกต่างจากข้อมูลจาก
สัญญาประกันภัยทีอ่ อก

1. ประมาณการของกระแสเงินสดในอนาคตซึง่ อาจรวมถึง
กระแสเงินสดจากสัญญาประกันภัยอ้างอิงทีย่ งั ไม่ได้ออก
2. อัตราคิดลด (discount rate)
3. ค่าปรับปรุงความเสีย่ งสาหรับความเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ความเสีย่ ง
ทางการเงิน (risk adjustment for non-financial risk)
4. ความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา (risk of nonperformance)
5. หน่วยความคุม้ ครอง(coverage unit)
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1.
2.
3.
4.

ดาเนินการตามแผน
Implementation เสร็จสิน้ แล้ว

อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินงำน
(Implement)

อยู่ระหว่างการวำงแผน
ทีใ่ กล้เสร็จสิน้

อยู่ระหว่างการออกแบบและ
วางแผน การนา TFRS 17 มา
ปฏิบตั ใิ ช้ในรายละเอียด

อยู่ระหว่างการออกแบบและ
วางแผน การนา TFRS 17 มา
ปฏิบตั ใิ ช้ในภาพรวม

ประเมินผลกระทบ (Gap
difference) เสร็จสิน้ แล้ว
แต่คำดว่ำไม่มผี ลกระทบ

ประเมินผลกระทบ (Gap
difference) เสร็จสิน้ แล้ว
และคำดว่ำมีผลกระทบ แต่ยงั ไม่
เริม่ ดาเนินการ (Implementation)

ยังไม่เริม่ /อยู่ระหว่างการศึกษา
และเตรียมตัว

9.3 ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื (Reinsrance contract held) (เลือกเพียงข้อเดียวต่อ 1 ข้อ)

การกาหนดนิยาม (Field definition)
ความพร้อมของข้อมูลภายใน (Data readiness)
การเข้าถึงข้อมูลทีม่ อี ยู่ (Data access)
การจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง (Data storage)

9.4. บริษทั วางแผนการใช้ขอ้ มูลสาหรับเรื่องต่อไปนี้โดย (เลือกเพียงข้อเดียวต่อ 1 ข้อ)
ยังไม่ได้
ประเมินผล
กระทบ

ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่
เนื่องจากข้อมูลทีม่ ี
โดยมีการ
อยู่ครบถ้วนและ
ดัดแปลง
เพียงพอแล้ว
เพิม่ เติม

ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ แต่
ต้องมีการเก็บ
ข้อมูลเพิม่ เติม

จัดเก็บข้อมูลใหม่
ทัง้ หมด (ข้อมูลทีม่ ี
อยู่ไม่สามารถใช้ได้
หรือไม่มขี อ้ มูลเลย)

1. ประมาณการของกระแสเงินสดในอนาคตซึง่ อาจรวมถึงกระแสเงิน
สดจากสัญญาประกันภัยอ้างอิงทีย่ งั ไม่ได้ออก
2. อัตราคิดลด (discount rate)
3. ค่าปรับปรุงความเสีย่ งสาหรับความเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ความเสีย่ งทาง
การเงิน (risk adjustment for non-financial risk)
4. ความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา (risk of non-performance)
5. หน่วยความคุม้ ครอง(coverage unit)
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9.5 บริษทั ได้พจิ ารณาความการจัดเก็บข้อมูลจากสัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ในปัจจุบนั อย่างไร (เลือกเพียงข้อเดียวต่อ 1 ข้อ)
ยังไม่ได้ ยังไม่มขี อ้ มูล มีขอ้ มูลและจัดเก็บ
มีขอ้ มูลและเก็บ
ประเมิน
ในระบบcore
ข้อมูลในรูปแบบExcel
ความพร้อม
insuranceแล้วเป็ น spreadsheet หรือ
ส่วนใหญ่หรือ
อื่นๆ ทีค่ ล้ายคลึงกัน
ทัง้ หมด
ทัง้ หมด
ประมาณการของกระแสเงินสดในอนาคตซึง่ อาจรวมถึง
กระแสเงินสดจากสัญญาประกันภัยอ้างอิงทีย่ งั ไม่ได้ออก
อัตราคิดลด (discount rate)
ค่าปรับปรุงความเสีย่ งสาหรับความเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ความเสีย่ ง
ทางการเงิน (risk adjustment for non-financial risk)
ความเสีย่ งจากการไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา (risk of nonperformance)
หน่วยความคุม้ ครอง (coverage unit)

มีขอ้ มูลทีจ่ ดั เก็บในหลาย
แหล่งทีม่ า (ในระบบcore
insuranceและใน Excel
spreadsheet หรืออื่นๆ
ทีค่ ล้ายคลึงกัน)

10. การแสดงรายการในงบการเงิน (Presentation)
10.1. บริษทั ได้พจิ ำรณำหรือคำดว่ำจะใช้กำรแสดงรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยจำกสัญญำประกันภัยต่อทีถ่ อื อย่ำงไร (เลือกเพียงข้อเดียว)
____ ยังไม่เริม่ จัดทา (ข้ามไปข้อ 11)
____ รำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยจำกสัญญำประกันภัยต่อทีถ่ อื โดยแสดงรวมเป็ นจานวนเดียวกัน (ข้ามไปข้อ 11)
____ แสดงแยกต่างหากสาหรับจานวนทีไ่ ด้รบั คืนมาจากผูร้ บั ประกันภัยต่อ (the amounts recovered from the reinsurer) และการปั นส่วนของเบีย้ ประกันภัยจ่าย (an
allocation of the premiums paid) กรุณาบอกรายละเอียดด้านล่าง
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ยังไม่ได้
ประเมิน
ผลกระทบ

ใช้ขอ้ มูลทีม่ ี
อยู่

ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่
โดยมีการ
ดัดแปลง
เพิม่ เติม

ใช้ขอ้ มูลจัดเตรียม
ใช้ฐานข้อมูลทีม่ อี ยู่
สาหรับจากสัญญา
แต่ตอ้ งมีการเก็บ
ประกันภัยทีอ่ อก โดยมี
ข้อมูลเพิม่ เติม
การดัดแปลงเพิม่ เติม

กระแสเงินสดจากการประกันภัยต่อทีข่ น้ึ อยู่กบั ค่าสินไหมทดแทนบนสัญญา
อ้างอิง (contingent on claims on the underlying contracts)ทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่ง
ของค่าสินไหมทดแทนทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนภายใต้สญ
ั ญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้
จานวนเงินจากผูร้ บั ประกันภัยต่อทีค่ าดว่าจะได้รบั ทีไ่ ม่ขน้ึ อยู่กบั ค่าสินไหม
ทดแทนบนสัญญาอ้างอิง (not contingent on claims on the underlying
contracts) (ตัวอย่างเช่น ค่านายหน้าจากการเอาประกันภัยต่อ บางประเภท)
ถือเป็ นส่วนหักในค่าเบีย้ ประกันภัยที่ จ่ายให้ผรู้ บั ประกันภัยต่อ
11. ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรื่อง สัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้ (Reinsurance contracts held) (ถ้ามี)
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
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บทที่ 14: การเปลี่ยนแปลงสัญญาและการตัดรายการ (Modification and Derecognition)
หมายเหตุ ศัพท์เฉพาะของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ในแบบสอบถามฉบับนี้เป็ นการแปลอย่างไม่เป็ นทางการเท่านัน้

1. จำกประสบกำรณ์ในอดีต บริษทั คำดว่ำเหตุกำรณ์กำรเปลีย่ นแปลงสัญญำ (Modification) ใดทีไ่ ม่ถอื เป็ นการตัดรำยกำรทำงบัญชี (Derecognition)
1 ______________________________
2 ______________________________
3 ______________________________
4 ______________________________
5 _____________________________
2. จำกประสบกำรณ์ในอดีต บริษทั คำดว่ำเหตุกำรณ์กำรเปลีย่ นแปลงสัญญำ (Modification) ใดทีถ่ อื เป็ นการตัดรำยกำรทำงบัญชี (Derecognition)
1 ______________________________
2 ______________________________
3 ______________________________
4 ______________________________
5 ______________________________
3. สำหรับกรณีกำรเปลีย่ นแปลงของขอบเขตของสัญญาทีเ่ ป็ นนัยสำคัญ (Substantially different contract boundary) บริษทั จะถือว่าการเปลีย่ นแปลงระยะเวลาอย่างน้อยร้อยละ
_________ ของขอบเขตของสัญญำเดิมถือว่ำเป็ นกำรตัดรำยกำรทำงบัญชี (Derecognition)

1

บทที่ 14: การเปลีย่ นแปลงสัญญาและการตัดรายการ (Modification and Derecognition)

4. บริษทั คำดว่ำจะได้รบั ผลกระทบต่องบการเงินจำกเรื่องต่อไปนี้อย่ำงไร
1 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 0-5 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยทีค่ าดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
2 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 6-10 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยทีค่ าดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
3 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 11-20 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยทีค่ าดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
4 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 21-50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยทีค่ าดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
5 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นมากกว่าร้อยละ 50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยทีค่ าดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
ไม่มผี ลกระทบ

1

2

3

4

5

บริษทั ได้พจิ ารณาถึงหลักการเปลีย่ นแปลงสัญญาทีไ่ ม่ถอื
เป็ นการตัดรายการทางบัญชีและการเปลีย่ นแปลงสัญญาที่
ถือเป็ นการตัดรายการทางบัญชี

1.
2.
3.
4.

ดาเนินการตามแผน
Implementation เสร็จสิน้ แล้ว

อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินงำน
(Implement)

อยู่ระหว่างการวำงแผน
ทีใ่ กล้เสร็จสิน้

อยู่ระหว่างการออกแบบและ
วางแผน การนา TFRS 17 มา
ปฏิบตั ใิ ช้ในรายละเอียด

อยู่ระหว่างการออกแบบและ
วางแผน การนา TFRS 17 มา
ปฏิบตั ใิ ช้ในภาพรวม

ประเมินผลกระทบ (Gap
difference) เสร็จสิน้ แล้ว
แต่คำดว่ำไม่มผี ลกระทบ

ประเมินผลกระทบ (Gap
difference) เสร็จสิน้ แล้ว
และคำดว่ำมีผลกระทบ แต่ยงั ไม่
เริม่ ดาเนินการ (Implementation)

ยังไม่เริม่ /อยู่ระหว่างการศึกษา
และเตรียมตัว

5. ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการพิจารณาเรื่องการเปลีย่ นแปลงสัญญา (Modification) (เลือกได้ขอ้ เดียวสาหรับแต่ละบรรทัด)

กำรกำหนดนิยำม (Field definition)
ควำมพร้อมของข้อมูลภำยใน (Data readiness)
กำรเข้ำถึงข้อมูลทีม่ อี ยู่ (Data access)
กำรจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง (Data storage)
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6. บริษทั ขาดข้อมูลทีจ่ าเป็ นต่อการพิจารณาการเปลีย่ นแปลงสัญญาและการตัดรายการดังต่อไปนี้ โดยเรียงลำดับตามความสาคัญจากมากไปน้อย
1 ______________________________
2 ______________________________
3 ______________________________
4 ______________________________
5 ______________________________
7. บริษทั มีกำรวำงแผนเกีย่ วกับข้อมูลดังนี้ (เลือกได้ขอ้ เดียว)
___ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ เนื่องจำกข้อมูลทีม่ อี ยูค่ รบถ้วนและเพียงพอแล้ว
___ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ โดยมีกำรดัดแปลงเพิม่ เติม
___ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ แต่ตอ้ งมีกำรเก็บข้อมูลเพิม่ เติม
___ จัดเก็บข้อมูลใหม่ทงั ้ หมด (ข้อมูลทีม่ อี ยู่ไม่สามารถใช้ได้ หรือไม่มขี อ้ มูลเลย)
8. ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรื่องการเปลีย่ นแปลงสัญญาและการตัดรายการ (ถ้ามี)
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
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บทที่ 15: การโอนสัญญาประกันภัยและการรวมธุรกิ จ (Transfer of Insurance Contracts and Business Combinations)
หมายเหตุ ศัพท์เฉพาะของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ในแบบสอบถามฉบับนี้เป็ นการแปลอย่างไม่เป็ นทางการเท่านัน้

1. บริษทั มีการโอนสัญญาประกันภัยหรือมีการรวมธุรกิจเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 หรือไม่
___ ไม่มี (ข้ามไปข้อ 3)
___ มี
⮚ การโอนสัญญาประกันภัยหรือการรวมธุรกิจเกิดขึน้ เมื่อใด (วว/ดด/ปป) __________________________
(ถ้ามีการโอนสัญญาประกันภัยหรือการรวมธุรกิจเกิดมากกว่า 1 ครัง้ โปรดระบุ จานวนครัง้ ____ ครัง้ และเกิดขึน้ เมื่อใด (วว/ดด/ปป) _______________________)
⮚ บริษทั รับโอนสัญญาประกันภัยหรือการรวมธุรกิจอย่างไร
___ รับโอนเพียงบางส่วน
___ รับโอนทัง้ หมด
⮚ ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ด้รบั โอนมามีสดั ส่วนของผลิตภัณฑ์ระยะยาว (Long-term Product) และผลิตภัณฑ์ระยะสัน้ (Short-term Product) ตาม TFRS 4 และ TFRS 17 อย่างไร
ตาม TFRS 4
ตาม TFRS 17
ผลิตภัณฑ์ระยะยาว (Long-term Product) คิดเป็ นร้อยละ
ผลิตภัณฑ์ระยะสัน้ (Short-term Product) คิดเป็ นร้อยละ
⮚ สัดส่วนของสัญญาประกันภัยหรือการรวมธุรกิจคิดเป็ นร้อยละ __________ ของ Portfolio ทัง้ หมดของบริษทั (กรุณาใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562)
⮚ บริษทั ใช้วธิ กี ารใดในการคานวณราคายุตธิ รรมของหนี้สนิ ประกันภัย
__________________________________________________________________
⮚ ในการรับโอนสัญญาประกันภัยหรือการรวมธุรกิจ เกิดส่วนต่างระหว่างราคาซื้อและราคายุตธิ รรมหรือไม่
___ เกิด
___ ไม่เกิด
⮚ ในการรวมธุรกิจ บริษทั มีการรับรูแ้ ละวัดมูลค่าค่าความนิยม (goodwill) หรือไม่
___ มี
___ ไม่มี
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2. ถ้ามีการโอนสัญญาหรือการรวมธุรกิจ บริษทั สามารถจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมตาม TFRS 17 ได้หรือไม่
เลือกได้เพียงหนึ่งข้อ
จัดทาเสร็จสิน้ แล้ว

เริม่ จัดทา
แต่ยงั ไม่แล้วเสร็จ

ยังไม่เริม่ จัดทา

ระบุจากตัวเลือก พ.ศ. 2563 - 2566
ถ้ายังไม่เริม่ จัดทา
บริษทั คาดว่าจะจัดทาในปี พ.ศ.ใด
และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.ใด
(พ.ศ. / พ.ศ.)

Free text
หมายเหตุ

ระดับของการจัดกลุม่ สัญญาประกันภัย (Level of
aggregation)
กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (CSM)
องค์ประกอบทีเ่ ป็ นส่วนขาดทุน (Loss component)
การแยกองค์ประกอบการลงทุนออกจากสัญญา
ประกันภัย (Distinct investment component)
วิธกี ารปฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลง (Transition
approach)
ผังบัญชี (Chart of accounts)
3. ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรื่องการโอนสัญญาประกันภัยและการรวมธุรกิจ (Transfer of insurance contracts and business combinations) (ถ้ามี)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
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บทที่ 16: การปฏิ บตั ิ ในช่วงเปลี่ยนแปลง (Transition Approaches)
หมายเหตุ ศัพท์เฉพาะของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ในแบบสอบถามฉบับนี้เป็ นการแปลอย่างไม่เป็ นทางการเท่านัน้

1. สำหรับกำรปฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลง กรุณำประเมินควำมสำมำรถในกำรเก็บข้อมูลตามจริงย้อนหลังตำมเรื่องดังต่อไปนี้
สำมำรถเก็บข้อมูลย้อนหลังได้ทงั ้
หมดตัง้ แต่วนั แรก
(ใช่ / ไม่)

ในกรณีไม่สำมำรถเก็บข้อมูลได้ทงั ้ หมดตัง้ แต่วนั แรก
โปรดระบุปีกรมธรรม์ทส่ี ำมำรถเก็บข้อมูลย้อนหลัง
(ปี พ.ศ.)

- จำนวนเบีย้ ประกันภัย
- จานวนเงินเอาประกันภัย/จานวนเงินผลประโยชน์
- ค่ำนำยหน้ำและค่ำบำเหน็จ
- ค่ำสินไหมทดแทน
- ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการประกันภัย
- สมมติฐำน (เช่น อัตรำคิดลด อัตราดอกเบีย้ )
- กำรประมำณกำรทีส่ ำคัญ เช่น กำรประมำณกำรหนี้สนิ ทีด่ ที ส่ี ุด (Best estimate liability)
- ค่ำปรับปรุงควำมเสีย่ ง (Risk adjustment)
- การปลดเปลือ้ งค่าปรับปรุงความเสีย่ ง (Release risk adjustment)
- กาไรขัน้ ต้นจากการใช้บริการตามสัญญา (Contractual service margin)
- การปลดเปลือ้ งกาไรขัน้ ต้นจากการใช้บริการตามสัญญา (Release Contractual service
margin)
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2. สำหรับกำรปฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลง กรุณำประเมินควำมสำมำรถในกำรเก็บข้อมูลประมาณการย้อนหลังตำมเรื่องดังต่อไปนี้
สำมำรถเก็บข้อมูลย้อนหลังได้ทงั ้
หมดตัง้ แต่วนั แรก
(ใช่ / ไม่)

ในกรณีไม่สำมำรถเก็บข้อมูลได้ทงั ้ หมดตัง้ แต่วนั แรก
โปรดระบุปีกรมธรรม์ทส่ี ำมำรถเก็บข้อมูลย้อนหลัง
(ปี พ.ศ.)

- จำนวนเบีย้ ประกันภัย
- จานวนเงินเอาประกันภัย/จานวนเงินผลประโยชน์
- ค่ำนำยหน้ำและค่ำบำเหน็จ
- ค่ำสินไหมทดแทน
- ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการประกันภัย
- สมมติฐำน (เช่น อัตรำคิดลด อัตราดอกเบีย้ )
- กำรประมำณกำรทีส่ ำคัญ เช่น กำรประมำณกำรหนี้สนิ ทีด่ ที ส่ี ุด (Best estimate liability)
- ค่ำปรับปรุงควำมเสีย่ ง (Risk adjustment)
- การปลดเปลือ้ งค่าปรับปรุงความเสีย่ ง (Release risk adjustment)
- กาไรขัน้ ต้นจากการใช้บริการตามสัญญา (Contractual service margin)
- การปลดเปลือ้ งกาไรขัน้ ต้นจากการใช้บริการตามสัญญา (Release Contractual service
margin)
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3. ในปั จจุบนั บริษทั มีความถีใ่ นการปรับปรุงข้อมูลการประมาณการ
___ จัดทาทุกเดือน
___ จัดทาทุกไตรมาส
___ จัดทาทุกหกเดือน
___ จัดทาทุกปี
___ อื่นๆ (โปรดระบุ)
4. สำหรับกำรปฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลง กรุณำประเมินระดับควำมสำมำรถในกำรเก็บข้อมูลย้อนหลังตำมระดับดังต่อไปนี้ (สำมำรถตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
___ ระดับบริษทั (Company level)
___ ระดับพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio level)
___ ระดับกลุ่ม (Cohort level)
___ ระดับปี กรมธรรม์ (Underwriting year level)
___ ระดับกรมธรรม์ (Policy level)
5. จำกกำรพิจำรณำกำรเก็บข้อมูลย้อนหลังของบริษทั บริษทั คำดว่ำจะใช้วธิ กี ำรปฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลงกีว่ ธิ ี
วิธกี ารปฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลงทีบ่ ริษทั เลือกใช้ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ในกรณีทบ่ี ริษทั ใช้มากกว่า 1 วิธ)ี
____ วิธกี ำรปรับปรุงย้อนหลังทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลง (Full Retrospective Approach)
➢ บริษทั คาดว่ามีขอ้ มูลเพียงพอทีจ่ ะใช้วธิ ี Full Retrospective Approach กับกรมธรรม์ทม่ี อี ยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ซึง่ ถูกขายไปในปี พ.ศ. ____________
ถึง ปี พ.ศ. _____________
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____ วิธกี ำรปรับปรุงย้อนหลังทีม่ กี ำรเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขใหม่ (Modified Retrospective Approach)
➢ บริษทั คาดว่ามีขอ้ มูลเพียงพอทีจ่ ะใช้วธิ ี Modified Retrospective Approach กับกรมธรรม์ทม่ี อี ยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 ซึง่ ถูกขายไปในปี พ.ศ. ____________
ถึง ปี พ.ศ. _____________
____ วิธมี ลู ค่ำยุตธิ รรม (Fair Value Approach)
➢ บริษทั เลือกใช้วธิ ี Fair Value Approach เพราะเหตุใด
____ เป็ นเพราะความตัง้ ใจของบริษทั
____ เป็ นเพราะไม่สามารถเลือกใช้วธิ ี Modified Retrospective Approach ได้ เนื่องจากบริษทั คาดว่าจะประสบปัญหาในเรื่องต่อไปนี้ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
____ อัตราคิดลดย้อนหลัง 3 ปี นับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566
____ การรวมกลุม่ ของสัญญาประกันภัยทีอ่ อกแยกกันมากกว่าหนึ่งปี (Annual Cohort)
____ การประมาณการกาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (CSM) และค่าปรับปรุงความเสีย่ ง (Risk Adjustment) ทีเ่ หลืออยู่
____กระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะเกิดในช่วงวันรับรูร้ ายการเมื่อเริม่ แรกของกลุ่มสัญญาประกันภัยกับวันทีใ่ นช่วงการเปลีย่ นแปลง และข้อสมมติในปัจจุบนั (Current Assumption)
ณ วันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
____ อื่น ๆ (โปรดระบุ) ______________________________________________
➢ ถ้ำบริษทั เลือกใช้วธิ กี ำรประเมินมูลค่ำยุตธิ รรม บริษทั คำดว่ำจะอ้ำงอิงมูลค่ำยุตธิ รรมด้วยวิธกี ำรใด (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
____ แบบจำลองภำยใน เช่น Embedded value หรือ กำรประมำณกำรกระแสเงินสดตำมแบบจำลองคณิตศำสตร์ประกันภัย
____ มูลค่ำยุตธิ รรมทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรควบรวมกิจกำร หรือจำกกำรซื้อขำย/โอน Portfolio
____ มูลค่ำยุตธิ รรมทีเ่ กิดขึน้ จำกเสนอขำยหุน้ ใหม่แก่ประชำชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO)
____ อื่นๆ (โปรดระบุ) ______________________________
6. จากการพิจารณาวิธกี ารปฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลงตามข้อด้านบน บริษทั ได้เตรียมการสาหรับการเปลีย่ นแปลงอยู่สถานะใด
____ พร้อมสาหรับการปฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลง
____ อยู่ในระหว่างการเตรียมพร้อมการปฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.ใด ________
____ ยังไม่พร้อมสาหรับการปฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลง คาดว่าเริม่ พิจารณาในปี พ.ศ.ใด ________ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.ใด ________
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7. บริษทั คำดว่ำหน่วยงำนใดเป็ นผูจ้ ดั ทาข้อมูลและคานวณยอดย้อนหลังสำหร้บกำรปฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
____ แผนกคณิตศำสตร์ประกันภัย
____ แผนกบัญชีกำรเงิน
____ แผนกอื่น (โปรดระบุ) ______________________________
8. ระยะเวลำทีบ่ ริษทั คำดว่ำจะใช้ในกำรรวบรวมกำรเก็บข้อมูลย้อนหลัง
___ รวมรวบได้ทนั ที
___ ภำยใน 1 เดือน
___ ภำยใน 1-3 เดือน
___ ภำยใน 3-6 เดือน
___ ภำยใน 6-12 เดือน
___ มำกกว่ำ 12 เดือน
___ ไม่สำมำรถระบุระยะเวลำได้
9. ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับเรื่องการปฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลง (Transition approaches) (ถ้ามี)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
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บทที่ 17: การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป (Classification and Measurement of Financial Assets at Adoption)

บทที่ 17: การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป (Classification and Measurement of
Financial Assets at Adoption)
1. บริษทั คาดว่าจะได้รบั ผลกระทบต่องบการเงินจากเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
1 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นต่ากว่าร้อยละ 5 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
2 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 6-10 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
3 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 11-20 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
4 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นร้อยละ 21-50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
5 = ผลกระทบทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลง คิดเป็ นมากกว่าร้อยละ 50 ของหนี้สนิ สัญญาประกันภัยคาดการณ์ ณ วันที่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
เงิ นลงทุน
การประเมินรูปแบบการดาเนินธุรกิจ
ผลกระทบต่องบการเงินจากการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการดาเนินธุรกิจ
เนื่องจากการใช้ TFRS 17
การทดสอบ SPPI
ผลกระทบต่องบการเงินจากการทดสอบว่ากระแสเงินสดเป็ นการจ่าย
เพียงเงิยนต้นและดอกเบีย้ หรือไม่ (SPPI)
มูลค่ายุตธิ รรม
ผลกระทบต่องบการเงินจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของรายการทีย่ งั ไม่ถูก
รับรูด้ ว้ ยมูลค่ายุตธิ รรมเนื่องจากการใช้ TFRS 17

ไม่มผี ลกระทบ

1

2

3

4

5

การตัดรายการ
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บทที่ 17: การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป (Classification and Measurement of Financial Assets at Adoption)

เงิ นให้ก้ยู ืม
การประเมินรูปแบบการดาเนินธุรกิจ
ผลกระทบต่องบการเงินจากการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการดาเนินธุรกิจ
เนื่องจากการใช้ TFRS 17
การทดสอบ SPPI
ผลกระทบต่องบการเงินจากการทดสอบ SPPI
มูลค่ายุตธิ รรม
ผลกระทบต่องบการเงินจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของรายการทีย่ งั ไม่ถูก
รับรูด้ ว้ ยมูลค่ายุตธิ รรมเนื่องจากการใช้ TFRS 17

ไม่มผี ลกระทบ

1

2

3

4

5

การประเมินรูปแบบการดาเนินธุรกิจ
2. บริษทั คาดว่ารูปแบบการดาเนินธุรกิจ (Business model) ทีเ่ กีย่ วกับสินทรัพย์ทางการเงินจะเปลีย่ นแปลงไปเนื่องจากการใช้ TFRS 17 จากข้อบ่งชีข้ อ้ ใด (เลือกได้มากกว่า 1
ข้อ)
___ วัตถุประสงค์ของการถือครองสินทรัพย์ทางการเงินตามทีไ่ ด้ประเมินโดยผูบ้ ริหาร
___ ระดับและเหตุผลสาหรับการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
___ วิธกี ารทีใ่ ช้ในการประเมินและรายงานผลการดาเนินงานของสินทรัพย์ทางการเงิน
___ ดัชนีชว้ี ดั ผลงานของผูจ้ ดั การ
___ ข้อจากัดของการจาหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
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บทที่ 17: การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป (Classification and Measurement of Financial Assets at Adoption)

3. บริษทั คาดว่าผลิตภัณฑ์ลงทุนใดทีจ่ ะมีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการดาเนินธุรกิจตาม TFRS 9 (โดยยังไม่คานึงถึงผลการทดสอบ SPPI) เนื่องจากการใช้ TFRS 17 โดยให้เรียง
จากยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เฉพาะ 5 ลาดับแรกทีม่ ยี อดตามบัญชีสงู ทีส่ ุด
3.1 จาก FVTPL เป็ น Hold to Collect and Sell
1 ______________________________
2 ______________________________
3 ______________________________
4 ______________________________
5 ______________________________
3.2 จาก FVTPL เป็ น Hold to collect
1 ______________________________
2 ______________________________
3 ______________________________
4 ______________________________
5 ______________________________
3.3 จาก FVOCI เป็ น Hold to sell
1 ______________________________
2 ______________________________
3 ______________________________
4 ______________________________
5 ______________________________
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บทที่ 17: การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป (Classification and Measurement of Financial Assets at Adoption)

3.4 จาก FVOCI เป็ น Hold to collect
1 ______________________________
2 ______________________________
3 ______________________________
4 ______________________________
5 ______________________________
3.5 จาก Amortised cost เป็ น Hold to sell
1 ______________________________
2 ______________________________
3 ______________________________
4 ______________________________
5 ______________________________
3.6 จาก Amortised cost เป็ น Hold to collect and sell
1 ______________________________
2 ______________________________
3 ______________________________
4 ______________________________
5 ______________________________
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บทที่ 17: การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป (Classification and Measurement of Financial Assets at Adoption)

4. การทดสอบ SPPI บริษทั คาดว่าผลิตภัณฑ์ลงทุนใดทีจ่ ะไม่ผ่าน SPPI โดยให้เรียงจากยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
4.1 จาก FVOCI เป็ น FVTPL
1 ______________________________
2 ______________________________
3 ______________________________
4 ______________________________
5 ______________________________
4.2 จาก Amortised cost เป็ น FVTPL
1 ______________________________
2 ______________________________
3 ______________________________
4 ______________________________
5 ______________________________
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บทที่ 17: การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป (Classification and Measurement of Financial Assets at Adoption)

5. บริษทั คาดว่าจะใช้สทิ ธิในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมสาหรับสินทรัพย์ทางการเงินเนื่องจากการใช้ TFRS 17
___ ใช่ สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินประเภท
จาก FVOCI เป็ น FVTPL
1 ______________________________
2 ______________________________
3 ______________________________
จาก Amortised cost เป็ น FVTPL
1 ______________________________
2 ______________________________
3 ______________________________
___ ไม่ใช่
___ ยังไม่แน่ใจ โดยกาลังศึกษาถึงข้อดี ข้อเสีย และข้อจากัด
___ ยังไม่แน่ใจ โดยกาลังประเมินผลกระทบทางการเงิน
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บทที่ 17: การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป (Classification and Measurement of Financial Assets at Adoption)

6. ข้อมูลทีใ่ ช้สาหรับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ยังไม่ได้
เตรียมตัว

1.
2.
3.
4.
5.

ประเมินผล วางแผน –
กระทบ
ขัน้ เริม่ ต้น

วางแผน – วางแผน –
อยู่ใน
อยู่ระหว่าง ใกล้เสร็จ
ระหว่าง
การ
สิน้
การ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

เสร็จสิน้
แล้ว

การกาหนดนิยามและนโยบาย
ความพร้อมของข้อมูลภายใน (Data readiness)
การเข้าถึงข้อมูลตามสัญญาของตราสารทีบ่ ริษทั มีการลงทุน
การเข้าถึงข้อมูลทีม่ อี ยู่ (Data Access)
การจัดเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง (Data storage)

7. บริษทั วางแผนการใช้ขอ้ มูลสาหรับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า โดย (เลือกได้ขอ้ เดียว)
___ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ เนื่องจำกข้อมูลทีม่ อี ยูค่ รบถ้วนและเพียงพอแล้ว
___ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ โดยมีกำรดัดแปลงเพิม่ เติม
___ ใช้ขอ้ มูลทีม่ อี ยู่ แต่ตอ้ งมีกำรเก็บข้อมูลเพิม่ เติม
___ จัดเก็บข้อมูลใหม่ทงั ้ หมด (ข้อมูลทีม่ อี ยู่ไม่สามารถใช้ได้ หรือไม่มขี อ้ มูลเลย)
8. ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (ถ้ามี)
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
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บทที่ 18: การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง (Hedge Accounting)

บทที่ 18: การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting)
1. ปั จจุบนั บริษทั ใช้การบัญชีป้องกันความเสีย่ งหรือไม่
___ คาดว่าจะไม่ใช้ (ข้ามไปข้อ 8)
___ ใช้ตามแนวปฏิบตั กิ ารบัญชี
___ ยังไม่ได้ใช้ แต่ตงั ้ ใจว่าจะใช้การบัญชีป้องกันความเสีย่ งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 จากผลกระทบของ TFRS 17
___ ยังไม่ได้ใช้ และรอประเมินผลกระทบจากการป้ องกันความเสีย่ งสาหรับกลุ่มหลักทรัพย์ (Macro hedge)
2. บริษทั คาดว่าการบัญชีป้องกันความเสีย่ งประเภทใดจะมีผลกระทบจากการใช้ TFRS 17 (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ความเสีย่ งด้านอัตรา
แลกเปลีย่ น

ความเสีย่ งด้านอัตรา
ดอกเบีย้

ความเสีย่ งด้านราคา

ความเสีย่ งด้านอื่น ๆ

การป้ องกันความเสีย่ งในมูลค่ายุตธิ รรม
การป้ องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
การป้ องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
3. บริษทั คาดว่าการบัญชีป้องกันความเสีย่ งประเภทใดอาจจะต้องถูกยกเลิกเนื่องจาก TFRS 17
โปรดระบุ รายการทีม่ กี ารป้ องกันความเสีย่ ง (hedged item) และ เครื่องมือป้ องกันความเสีย่ ง (hedging instrument) และประเภทของการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง
1 ______________________________
2 ______________________________
3 ______________________________
4 ______________________________
5 ______________________________
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บทที่ 18: การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง (Hedge Accounting)

4. บริษทั คาดว่าการบัญชีป้องกันความเสีย่ งประเภทใดอาจจะพิจารณาใช้เพิม่ เติมเนื่องจาก TFRS 17
โปรดระบุ รายการทีม่ กี ารป้ องกันความเสีย่ ง (hedged item) และ เครื่องมือป้ องกันความเสีย่ ง (hedging instrument) และประเภทของการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง
1 ______________________________
2 ______________________________
3 ______________________________
4 ______________________________
5 ______________________________
5. บุคลากร
บริษทั กาหนดบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
___ แผนกการเงินและบัญชี
___ แผนกเงินลงทุน
___ อื่นๆ ได้แก่ ______________________________
6. ความเพียงพอของบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง
___ เพียงพอแล้ว
___ มีความตัง้ ใจจะจัดหาบุคลากรเพิม่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 คน
___ มีความตัง้ ใจจะจัดหาบุคลากรเพิม่ มากกว่าหรือเท่ากับ 5 คน
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บทที่ 18: การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง (Hedge Accounting)

7. ความรูค้ วามสามารถของบุคลากรทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง
___ เพียงพอแล้ว
___ มีการวางแผนทีจ่ ะสรรหาความรูเ้ พิม่ เติม
___ มีการวางแผนทีจ่ ะจ้างบุคลากรทีม่ คี วามรู้
8. ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมเกีย่ วกับการบัญชีป้องกันความเสีย่ ง (ถ้ามี)
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
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บทที่ 19: ผลกระทบทีม่ ตี ่อระบบงาน (Impact on Systems)

บทที่ 19: ผลกระทบที่มีต่อระบบงาน (Impact on Systems)
ให้บริษทั พิจำรณำผลกระทบของ TFRS 17 และ TFRS 9 ต่อระบบงำนทีอ่ ำจเปลีย่ นแปลงไปดังนี้
1. กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) หน่ วยความคุ้มครอง (Coverage unit) และสัญญาที่สร้างภาระ (Onerous contracts)
1.1. ผลกระทบของเรื่อง กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) หน่วยความคุม้ ครอง (Coverage unit) และสัญญาทีส่ ร้างภาระ (Onerous
contracts) ต่อระบบงานของบริษทั เป็ นอย่างไร
___ ไม่เกีย่ วข้อง (ไม่นามาใช้ หรือ ไม่มรี ายการทีต่ อ้ งนาเรื่องดังกล่าวมาใช้) (ข้ามไปข้อ 2)
___ ยังไม่พจิ ารณา (ข้ามไป 1.2)
___ คาดว่าจะไม่ใช้ระบบงานสาหรับเรื่องนี้ (เช่น ใช้ MS Excel) (ข้ามไป 1.2)
___ คาดว่าจะจัดทาโดยใช้ระบบงานทีม่ อี ยู่แล้ว โดยอาจมีการปรับแก้เพิม่ เติม
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการปรับปรุงระบบงานเดิม
___ ไม่ตอ้ งปรับปรุง
___ ต้องปรับปรุง แต่ยงั ไม่เริม่
___ อยู่ระหว่างการวางแผนการปรับปรุงระบบ
___ อยู่ระหว่างการปรับปรุง หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการปรับปรุงระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
16
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___ คาดว่าจะซื้อหรือพัฒนาระบบใหม่
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการจัดทา หรือพัฒนาระบบงานใหม่
___ ยังไม่เริม่ จัดทา
___ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
___ อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการซื้อหรือพัฒนาระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
1.2. บริษทั มีความกังวลต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบงานสาหรับเรื่อง กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) หน่วยความคุม้ ครอง
(Coverage unit) และสัญญาทีส่ ร้างภาระ (Onerous contracts) อย่างไร (ถ้ามี)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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2. การประมาณการกระแสเงิ นสด (Estimated future cash flows)
2.1. ผลกระทบของเรื่อง การประมาณการกระแสเงินสด (Estimated future cash flow) ต่อระบบงานของบริษทั เป็ นอย่างไร
___ ไม่เกีย่ วข้อง (ไม่นามาใช้ หรือ ไม่มรี ายการทีต่ อ้ งนาเรื่องดังกล่าวมาใช้) (ข้ามไปข้อ 3)
___ ยังไม่พจิ ารณา (ข้ามไป 2.2)
___ คาดว่าจะไม่ใช้ระบบงานสาหรับเรื่องนี้ (เช่น ใช้ MS Excel) (ข้ามไป 2.2)
___ คาดว่าจะจัดทาโดยใช้ระบบงานทีม่ อี ยู่แล้ว โดยอาจมีการปรับแก้เพิม่ เติม
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการปรับปรุงระบบงานเดิม
___ ไม่ตอ้ งปรับปรุง
___ ต้องปรับปรุง แต่ยงั ไม่เริม่
___ อยู่ระหว่างการวางแผนการปรับปรุงระบบ
___ อยู่ระหว่างการปรับปรุง หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการปรับปรุงระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
18
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___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 2.2)
___ คาดว่าจะซื้อหรือพัฒนาระบบใหม่
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการจัดทา หรือพัฒนาระบบงานใหม่
___ ยังไม่เริม่ จัดทา
___ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
___ อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการซื้อหรือพัฒนาระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
2.2. บริษทั มีความกังวลต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบงานสาหรับเรื่อง การประมาณการกระแสเงินสด อย่างไร (ถ้ามี)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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3. ขอบเขต (Scope) ภายใต้มาตรฐาน TFRS 17
3.1. ผลกระทบของเรื่อง ขอบเขต (Scope) ภายใต้ TFRS 17 ต่อระบบงานของบริษทั เป็ นอย่างไร
___ ไม่เกีย่ วข้อง (ไม่นามาใช้ หรือ ไม่มรี ายการทีต่ อ้ งนาเรื่องดังกล่าวมาใช้) (ข้ามไปข้อ 4)
___ ยังไม่พจิ ารณา (ข้ามไป 3.2)
___ คาดว่าจะไม่ใช้ระบบงานสาหรับเรื่องนี้ (เช่น ใช้ MS Excel) (ข้ามไป 3.2)
___ คาดว่าจะจัดทาโดยใช้ระบบงานทีม่ อี ยู่แล้ว โดยอาจมีการปรับแก้เพิม่ เติม
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการปรับปรุงระบบงานเดิม
___ ไม่ตอ้ งปรับปรุง
___ ต้องปรับปรุง แต่ยงั ไม่เริม่
___ อยู่ระหว่างการวางแผนการปรับปรุงระบบ
___ อยู่ระหว่างการปรับปรุง หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการปรับปรุงระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 3.2)
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___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ การประมาณการกระแสเงินสด (Estimated future cash flows) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 3.2)
___ คาดว่าจะซื้อหรือพัฒนาระบบใหม่
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการจัดทา หรือพัฒนาระบบงานใหม่
___ ยังไม่เริม่ จัดทา
___ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
___ อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการซื้อหรือพัฒนาระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
3.2. บริษทั มีความกังวลต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบงานสาหรับเรื่อง ขอบเขต (Scope) ภายใต้ TFRS 17 อย่างไร (ถ้ามี)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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4. การรวมและการแยกสัญญาประกันภัย (Combination and separation of contracts)
4.1. ผลกระทบของเรื่อง การรวมและการแยกสัญญาประกันภัย (Combination and separation of contracts) ต่อระบบงานของบริษทั เป็ นอย่างไร
___ ไม่เกีย่ วข้อง (ไม่นามาใช้ หรือ ไม่มรี ายการทีต่ อ้ งนาเรื่องดังกล่าวมาใช้) (ข้ามไปข้อ 5)
___ ยังไม่พจิ ารณา (ข้ามไป 4.2)
___ คาดว่าจะไม่ใช้ระบบงานสาหรับเรื่องนี้ (เช่น ใช้ MS Excel) (ข้ามไป 4.2)
___ คาดว่าจะจัดทาโดยใช้ระบบงานทีม่ อี ยู่แล้ว โดยอาจมีการปรับแก้เพิม่ เติม
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการปรับปรุงระบบงานเดิม
___ ไม่ตอ้ งปรับปรุง
___ ต้องปรับปรุง แต่ยงั ไม่เริม่
___ อยู่ระหว่างการวางแผนการปรับปรุงระบบ
___ อยู่ระหว่างการปรับปรุง หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการปรับปรุงระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
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___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 4.2)
___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ การประมาณการกระแสเงินสด (Estimated future cash flows) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 4.2)
___ คาดว่าจะซื้อหรือพัฒนาระบบใหม่
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการจัดทา หรือพัฒนาระบบงานใหม่
___ ยังไม่เริม่ จัดทา
___ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
___ อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการซื้อหรือพัฒนาระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
4.2. บริษทั มีความกังวลต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบงาน เรื่อง การรวมและการแยกสัญญาประกันภัย (Combination and separation of contracts) อย่างไร (ถ้ามี)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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5. การรับรู้สญ
ั ญาประกันภัยเมื่อเริ่มแรก (Initial recognition)
5.1. ผลกระทบของเรื่อง การรับรูส้ ญ
ั ญาประกันภัยเมื่อเริม่ แรก (Initial recognition) ต่อระบบงานของบริษทั เป็ นอย่างไร
___ ไม่เกีย่ วข้อง (ไม่นามาใช้ หรือ ไม่มรี ายการทีต่ อ้ งนาเรื่องดังกล่าวมาใช้) (ข้ามไปข้อ 6)
___ ยังไม่พจิ ารณา (ข้ามไป 5.2)
___ คาดว่าจะไม่ใช้ระบบงานสาหรับเรื่องนี้ (เช่น ใช้ MS Excel) (ข้ามไป 5.2)
___ คาดว่าจะจัดทาโดยใช้ระบบงานทีม่ อี ยู่แล้ว โดยอาจมีการปรับแก้เพิม่ เติม
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการปรับปรุงระบบงานเดิม
___ ไม่ตอ้ งปรับปรุง
___ ต้องปรับปรุง แต่ยงั ไม่เริม่
___ อยู่ระหว่างการวางแผนการปรับปรุงระบบ
___ อยู่ระหว่างการปรับปรุง หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการปรับปรุงระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
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___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 5.2)
___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ การประมาณการกระแสเงินสด (Estimated future cash flows) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 5.2)
___ คาดว่าจะซื้อหรือพัฒนาระบบใหม่
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการจัดทา หรือพัฒนาระบบงานใหม่
___ ยังไม่เริม่ จัดทา
___ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
___ อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการซื้อหรือพัฒนาระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
5.2. บริษทั มีความกังวลต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบงานเรื่อง การรับรูส้ ญ
ั ญาประกันภัยเมื่อเริม่ แรก (Initial recognition) อย่างไร (ถ้ามี)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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6. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย (Attributable insurance expenses)
6.1. ผลกระทบของเรื่อง ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกันภัย (Attributable insurance expenses) ต่อระบบงานของบริษทั เป็ นอย่างไร
___ ไม่เกีย่ วข้อง (ไม่นามาใช้ หรือ ไม่มรี ายการทีต่ อ้ งนาเรื่องดังกล่าวมาใช้) (ข้ามไปข้อ 7)
___ ยังไม่พจิ ารณา (ข้ามไป 6.2)
___ คาดว่าจะไม่ใช้ระบบงานสาหรับเรื่องนี้ (เช่น ใช้ MS Excel) (ข้ามไป 6.2)
___ คาดว่าจะจัดทาโดยใช้ระบบงานทีม่ อี ยู่แล้ว โดยอาจมีการปรับแก้เพิม่ เติม
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการปรับปรุงระบบงานเดิม
___ ไม่ตอ้ งปรับปรุง
___ ต้องปรับปรุง แต่ยงั ไม่เริม่
___ อยู่ระหว่างการวางแผนการปรับปรุงระบบ
___ อยู่ระหว่างการปรับปรุง หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการปรับปรุงระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 6.2)
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___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ การประมาณการกระแสเงินสด (Estimated future cash flows) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 6.2)
___ คาดว่าจะซื้อหรือพัฒนาระบบใหม่
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการจัดทา หรือพัฒนาระบบงานใหม่
___ ยังไม่เริม่ จัดทา
___ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
___ อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการซื้อหรือพัฒนาระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
6.2. บริษทั มีความกังวลต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบงานเรื่อง ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกันภัย (Attributable insurance expenses) อย่างไร (ถ้ามี)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

27

บทที่ 19: ผลกระทบทีม่ ตี ่อระบบงาน (Impact on Systems)

7. อัตราคิ ดลด (Discount rate)
7.1. ผลกระทบของเรื่อง อัตราคิดลด (Discount rate) ต่อระบบงานของบริษทั เป็ นอย่างไร
___ ไม่เกีย่ วข้อง (ไม่นามาใช้ หรือ ไม่มรี ายการทีต่ อ้ งนาเรื่องดังกล่าวมาใช้) (ข้ามไปข้อ 8)
___ ยังไม่พจิ ารณา (ข้ามไป 7.2)
___ คาดว่าจะไม่ใช้ระบบงานสาหรับเรื่องนี้ (เช่น ใช้ MS Excel) (ข้ามไป 7.2)
___ คาดว่าจะจัดทาโดยใช้ระบบงานทีม่ อี ยู่แล้ว โดยอาจมีการปรับแก้เพิม่ เติม
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการปรับปรุงระบบงานเดิม
___ ไม่ตอ้ งปรับปรุง
___ ต้องปรับปรุง แต่ยงั ไม่เริม่
___ อยู่ระหว่างการวางแผนการปรับปรุงระบบ
___ อยู่ระหว่างการปรับปรุง หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการปรับปรุงระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
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___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 7.2)
___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ การประมาณการกระแสเงินสด (Estimated future cash flows) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 7.2)
___ คาดว่าจะซื้อหรือพัฒนาระบบใหม่
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการจัดทา หรือพัฒนาระบบงานใหม่
___ ยังไม่เริม่ จัดทา
___ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
___ อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการซื้อหรือพัฒนาระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
7.2. บริษทั มีความกังวลต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบงานเรื่อง อัตราคิดลด (Discount rate) อย่างไร (ถ้ามี)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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8. ค่าปรับปรุงความเสี่ยงสาหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิ น (Risk adjustment for non-financial risk)
8.1. ผลกระทบของเรื่อง ค่าปรับปรุงความเสีย่ งสาหรับความเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ความเสีย่ งทางการเงิน (Risk adjustment for non-financial risk) ต่อระบบงานของบริษทั เป็ นอย่างไร
___ ไม่เกีย่ วข้อง (ไม่นามาใช้ หรือ ไม่มรี ายการทีต่ อ้ งนาเรื่องดังกล่าวมาใช้) (ข้ามไปข้อ 9)
___ ยังไม่พจิ ารณา (ข้ามไป 8.2)
___ คาดว่าจะไม่ใช้ระบบงานสาหรับเรื่องนี้ (เช่น ใช้ MS Excel) (ข้ามไป 8.2)
___ คาดว่าจะจัดทาโดยใช้ระบบงานทีม่ อี ยู่แล้ว โดยอาจมีการปรับแก้เพิม่ เติม
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการปรับปรุงระบบงานเดิม
___ ไม่ตอ้ งปรับปรุง
___ ต้องปรับปรุง แต่ยงั ไม่เริม่
___ อยู่ระหว่างการวางแผนการปรับปรุงระบบ
___ อยู่ระหว่างการปรับปรุง หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการปรับปรุงระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 8.2)
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___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ การประมาณการกระแสเงินสด (Estimated future cash flows) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 8.2)
___ คาดว่าจะซื้อหรือพัฒนาระบบใหม่
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการจัดทา หรือพัฒนาระบบงานใหม่
___ ยังไม่เริม่ จัดทา
___ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
___ อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการซื้อหรือพัฒนาระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
8.2. บริษทั มีความกังวลต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบงานเรื่อง ค่าปรับปรุงความเสีย่ งสาหรับความเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ความเสีย่ งทางการเงิน (Risk adjustment for non-financial risk) อย่างไร
(ถ้ามี)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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9. Premium Allocation Approach (PAA)
9.1. ผลกระทบของเรื่อง Premium Allocation Approach (PAA) ต่อระบบงานของบริษทั เป็ นอย่างไร
___ ไม่เกีย่ วข้อง (ไม่นามาใช้ หรือ ไม่มรี ายการทีต่ อ้ งนาเรื่องดังกล่าวมาใช้) (ข้ามไปข้อ 10)
___ ยังไม่พจิ ารณา (ข้ามไป 9.2)
___ คาดว่าจะไม่ใช้ระบบงานสาหรับเรื่องนี้ (เช่น ใช้ MS Excel) (ข้ามไป 9.2)
___ คาดว่าจะจัดทาโดยใช้ระบบงานทีม่ อี ยู่แล้ว โดยอาจมีการปรับแก้เพิม่ เติม
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการปรับปรุงระบบงานเดิม
___ ไม่ตอ้ งปรับปรุง
___ ต้องปรับปรุง แต่ยงั ไม่เริม่
___ อยู่ระหว่างการวางแผนการปรับปรุงระบบ
___ อยู่ระหว่างการปรับปรุง หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการปรับปรุงระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
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___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 10.2)
___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ การประมาณการกระแสเงินสด (Estimated future cash flows) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 10.2)
___ คาดว่าจะซื้อหรือพัฒนาระบบใหม่
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการจัดทา หรือพัฒนาระบบงานใหม่
___ ยังไม่เริม่ จัดทา
___ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
___ อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการซื้อหรือพัฒนาระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
9.2. บริษทั มีความกังวลต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบงาน เรื่อง Premium Allocation Approach (PAA) อย่างไร (ถ้ามี)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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10. Variable Fee Approach (VFA)
10.1. ผลกระทบของเรื่อง Variable Fee Approach (VFA) ต่อระบบงานของบริษทั เป็ นอย่างไร
___ ไม่เกีย่ วข้อง (ไม่นามาใช้ หรือ ไม่มรี ายการทีต่ อ้ งนาเรื่องดังกล่าวมาใช้) (ข้ามไปข้อ 11)
___ ยังไม่พจิ ารณา (ข้ามไป 10.2)
___ คาดว่าจะไม่ใช้ระบบงานสาหรับเรื่องนี้ (เช่น ใช้ MS Excel) (ข้ามไป 10.2)
___ คาดว่าจะจัดทาโดยใช้ระบบงานทีม่ อี ยู่แล้ว โดยอาจมีการปรับแก้เพิม่ เติม
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการปรับปรุงระบบงานเดิม
___ ไม่ตอ้ งปรับปรุง
___ ต้องปรับปรุง แต่ยงั ไม่เริม่
___ อยู่ระหว่างการวางแผนการปรับปรุงระบบ
___ อยู่ระหว่างการปรับปรุง หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการปรับปรุงระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
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___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 10.2)
___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ การประมาณการกระแสเงินสด (Estimated future cash flows) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 10.2)
___ คาดว่าจะซื้อหรือพัฒนาระบบใหม่
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการจัดทา หรือพัฒนาระบบงานใหม่
___ ยังไม่เริม่ จัดทา
___ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
___ อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการซื้อหรือพัฒนาระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
10.2. บริษทั มีความกังวลต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบงานเรื่อง Variable Fee Approach (VFA) อย่างไร (ถ้ามี)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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11. สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ (Reinsurance contracts held)
11.1. ผลกระทบของเรื่อง สัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้ (Reinsurance contracts held) ต่อระบบงานของบริษทั เป็ นอย่างไร
___ ไม่เกีย่ วข้อง (ไม่นามาใช้ หรือ ไม่มรี ายการทีต่ อ้ งนาเรื่องดังกล่าวมาใช้) (ข้ามไปข้อ 12)
___ ยังไม่พจิ ารณา (ข้ามไป 11.2)
___ คาดว่าจะไม่ใช้ระบบงานสาหรับเรื่องนี้ (เช่น ใช้ MS Excel) (ข้ามไป 11.2)
___ คาดว่าจะจัดทาโดยใช้ระบบงานทีม่ อี ยู่แล้ว โดยอาจมีการปรับแก้เพิม่ เติม
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการปรับปรุงระบบงานเดิม
___ ไม่ตอ้ งปรับปรุง
___ ต้องปรับปรุง แต่ยงั ไม่เริม่
___ อยู่ระหว่างการวางแผนการปรับปรุงระบบ
___ อยู่ระหว่างการปรับปรุง หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการปรับปรุงระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
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___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 11.2)
___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ การประมาณการกระแสเงินสด (Estimated future cash flows) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 11.2)
___ คาดว่าจะซื้อหรือพัฒนาระบบใหม่
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการจัดทา หรือพัฒนาระบบงานใหม่
___ ยังไม่เริม่ จัดทา
___ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
___ อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการซื้อหรือพัฒนาระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
11.2. บริษทั มีความกังวลต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบงานเรื่อง สัญญาประกันภัยต่อทีถ่ อื ไว้ (Reinsurance contracts held) อย่างไร (ถ้ามี)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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12. การเปลี่ยนแปลงสัญญาและการตัดรายการ (Modification and derecognition)
12.1. ผลกระทบของเรื่อง การเปลีย่ นแปลงสัญญาและการตัดรายการ (Modification and derecognition) ต่อระบบงานของบริษทั เป็ นอย่างไร
___ ไม่เกีย่ วข้อง (ไม่นามาใช้ หรือ ไม่มรี ายการทีต่ อ้ งนาเรื่องดังกล่าวมาใช้) (ข้ามไปข้อ 13)
___ ยังไม่พจิ ารณา (ข้ามไป 12.2)
___ คาดว่าจะไม่ใช้ระบบงานสาหรับเรื่องนี้ (เช่น ใช้ MS Excel) (ข้ามไป 12.2)
___ คาดว่าจะจัดทาโดยใช้ระบบงานทีม่ อี ยู่แล้ว โดยอาจมีการปรับแก้เพิม่ เติม
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการปรับปรุงระบบงานเดิม
___ ไม่ตอ้ งปรับปรุง
___ ต้องปรับปรุง แต่ยงั ไม่เริม่
___ อยู่ระหว่างการวางแผนการปรับปรุงระบบ
___ อยู่ระหว่างการปรับปรุง หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการปรับปรุงระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
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___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 12.2)
___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ การประมาณการกระแสเงินสด (Estimated future cash flows) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 12.2)
___ คาดว่าจะซื้อหรือพัฒนาระบบใหม่
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการจัดทา หรือพัฒนาระบบงานใหม่
___ ยังไม่เริม่ จัดทา
___ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
___ อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการซื้อหรือพัฒนาระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
12.2. บริษทั มีความกังวลต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบงานเรื่อง การเปลีย่ นแปลงสัญญาและการตัดรายการ (Modification and derecognition) อย่างไร (ถ้ามี)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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13. การโอนสัญญาประกันภัยและการรวมธุรกิ จ (Transfer of insurance contracts and business combination)
13.1. ผลกระทบของเรื่อง การโอนสัญญาประกันภัยและการรวมธุรกิจ (Transfer of insurance contracts and business combination) ต่อระบบงานของบริษทั เป็ นอย่างไร
___ ไม่เกีย่ วข้อง (ไม่นามาใช้ หรือ ไม่มรี ายการทีต่ อ้ งนาเรื่องดังกล่าวมาใช้) (ข้ามไปข้อ 14)
___ ยังไม่พจิ ารณา (ข้ามไป 13.2)
___ คาดว่าจะไม่ใช้ระบบงานสาหรับเรื่องนี้ (เช่น ใช้ MS Excel) (ข้ามไป 13.2)
___ คาดว่าจะจัดทาโดยใช้ระบบงานทีม่ อี ยู่แล้ว โดยอาจมีการปรับแก้เพิม่ เติม
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการปรับปรุงระบบงานเดิม
___ ไม่ตอ้ งปรับปรุง
___ ต้องปรับปรุง แต่ยงั ไม่เริม่
___ อยู่ระหว่างการวางแผนการปรับปรุงระบบ
___ อยู่ระหว่างการปรับปรุง หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการปรับปรุงระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
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___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 13.2)
___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ การประมาณการกระแสเงินสด (Estimated future cash flows) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 13.2)
___ คาดว่าจะซื้อหรือพัฒนาระบบใหม่
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการจัดทา หรือพัฒนาระบบงานใหม่
___ ยังไม่เริม่ จัดทา
___ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
___ อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการซื้อหรือพัฒนาระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
13.2. บริษทั มีความกังวลต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบงาน เรื่อง การโอนสัญญาประกันภัยและการรวมธุรกิจ (Transfer of insurance contracts and business combination)
อย่างไร (ถ้ามี)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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14. การปฏิ บตั ิ ในช่วงเปลี่ยนแปลง (Transition)
14.1. ผลกระทบของเรื่อง การปฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลง (Transition) ต่อระบบงานของบริษทั เป็ นอย่างไร
___ ไม่เกีย่ วข้อง (ไม่นามาใช้ หรือ ไม่มรี ายการทีต่ อ้ งนาเรื่องดังกล่าวมาใช้) (ข้ามไปข้อ 15)
___ ยังไม่พจิ ารณา (ข้ามไป 14.2)
___ คาดว่าจะไม่ใช้ระบบงานสาหรับเรื่องนี้ (เช่น ใช้ MS Excel) (ข้ามไป 14.2)
___ คาดว่าจะจัดทาโดยใช้ระบบงานทีม่ อี ยู่แล้ว โดยอาจมีการปรับแก้เพิม่ เติม
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการปรับปรุงระบบงานเดิม
___ ไม่ตอ้ งปรับปรุง
___ ต้องปรับปรุง แต่ยงั ไม่เริม่
___ อยู่ระหว่างการวางแผนการปรับปรุงระบบ
___ อยู่ระหว่างการปรับปรุง หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการปรับปรุงระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
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___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 15.2)
___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ การประมาณการกระแสเงินสด (Estimated future cash flows) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 15.2)
___ คาดว่าจะซื้อหรือพัฒนาระบบใหม่
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการจัดทา หรือพัฒนาระบบงานใหม่
___ ยังไม่เริม่ จัดทา
___ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
___ อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการซื้อหรือพัฒนาระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
14.2. บริษทั มีความกังวลต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบงานเรื่อง การปฏิบตั ใิ นช่วงเปลีย่ นแปลง (Transition) อย่างไร (ถ้ามี)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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15. การจัดประเภทและการวัดมูลค่า (Classification and measurement) ตาม TFRS 9 เมือ่ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
15.1. ผลกระทบของเรื่อง การจัดประเภทและการวัดมูลค่า (Classification and measurement) ตาม TFRS 9 เมื่อ TFRS 17 มีผลบังคับใช้ ต่อระบบงานของบริษทั เป็ นอย่างไร
___ ไม่เกีย่ วข้อง (ไม่นามาใช้ หรือ ไม่มรี ายการทีต่ อ้ งนาเรื่องดังกล่าวมาใช้) (ข้ามไปข้อ 16)
___ ยังไม่พจิ ารณา (ข้ามไป 15.2)
___ คาดว่าจะไม่ใช้ระบบงานสาหรับเรื่องนี้ (เช่น ใช้ MS Excel) (ข้ามไป 15.2)
___ คาดว่าจะจัดทาโดยใช้ระบบงานทีม่ อี ยู่แล้ว โดยอาจมีการปรับแก้เพิม่ เติม
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการปรับปรุงระบบงานเดิม
___ ไม่ตอ้ งปรับปรุง
___ ต้องปรับปรุง แต่ยงั ไม่เริม่
___ อยู่ระหว่างการวางแผนการปรับปรุงระบบ
___ อยู่ระหว่างการปรับปรุง หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการปรับปรุงระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 15.2)
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___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ การประมาณการกระแสเงินสด (Estimated future cash flows) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 15.2)
___ คาดว่าจะซื้อหรือพัฒนาระบบใหม่
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการจัดทา หรือพัฒนาระบบงานใหม่
___ ยังไม่เริม่ จัดทา
___ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
___ อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการซื้อหรือพัฒนาระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
15.2. บริษทั มีความกังวลต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบงาน เรื่อง การจัดประเภทและการวัดมูลค่า (Classification and measurement) ตาม TFRS 9 เมื่อ TFRS 17 มีผลบังคับใช้
อย่างไร (ถ้ามี)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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16. การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge accounting) ตาม TFRS 9
16.1. ผลกระทบของเรื่อง การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง (Hedge accounting) ตาม TFRS 9 ต่อระบบงานของบริษทั เป็ นอย่างไร
___ ไม่เกีย่ วข้อง (ไม่นามาใช้ หรือ ไม่มรี ายการทีต่ อ้ งนาเรื่องดังกล่าวมาใช้) (จบแบบสอบถาม)
___ ยังไม่พจิ ารณา (ข้ามไป 16.2)
___ คาดว่าจะไม่ใช้ระบบงานสาหรับเรื่องนี้ (เช่น ใช้ MS Excel) (ข้ามไป 16.2)
___ คาดว่าจะจัดทาโดยใช้ระบบงานทีม่ อี ยู่แล้ว โดยอาจมีการปรับแก้เพิม่ เติม
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการปรับปรุงระบบงานเดิม
___ ไม่ตอ้ งปรับปรุง
___ ต้องปรับปรุง แต่ยงั ไม่เริม่
___ อยู่ระหว่างการวางแผนการปรับปรุงระบบ
___ อยู่ระหว่างการปรับปรุง หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการปรับปรุงระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
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___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ กาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 16.2)
___ ใช้ระบบงานเดียวกับระบบงานสาหรับ การประมาณการกระแสเงินสด (Estimated future cash flows) ทีไ่ ด้ตอบไว้แล้ว (ข้ามไป 16.2)
___ คาดว่าจะซื้อหรือพัฒนาระบบใหม่
➢ กรุณาระบุช่อื ระบบงาน _________________________
➢ สถานะของการจัดทา หรือพัฒนาระบบงานใหม่
___ ยังไม่เริม่ จัดทา
___ อยู่ระหว่างการจัดซื้อ
___ อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือทดสอบระบบ
___ เสร็จสิน้ แล้ว
➢ งบประมาณทีค่ าดไว้สาหรับการซื้อหรือพัฒนาระบบงาน
___ ไม่ใช้งบประมาณเพิม่ เติม / ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
___ น้อยกว่า 1 ล้านบาท
___ 1- 5 ล้านบาท
___ 5-10 ล้านบาท
___ 10-20 ล้านบาท
___ 20-30 ล้านบาท
___ 30-50 ล้านบาท
___ มากกว่า 50 ล้านบาท
16.2. บริษทั มีความกังวลต่อการเปลีย่ นแปลงของระบบงาน การบัญชีป้องกันความเสีย่ ง (Hedge accounting) ตาม TFRS 9 อย่างไร (ถ้ามี)
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
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