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การฝกอบรมมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับท่ี 17
เร่ืองสัญญาประกันภัย

โครงการศึกษาและเตรียมความพรอมสําหรับการบังคับใชมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสรมิการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (สํานักงาน คปภ.)

รายงานฉบับน้ีถูกสงมอบใหแกสํานักงาน คปภ. โดยตามขอบเขตของโครงการศึกษาและเตรียมความพรอมสําหรบัการ
บังคับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 เรื่องสัญญาประกันภัย และไมควรถูกนําไปใชเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน
ใด รวมท้ัง หามเผยแพรรายงานฉบับน้ีใหแกบุคคลอ่ืน ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลกัษณ
อักษรจาก PwC ท้ังน้ี PwC จะไมรับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ตอความสูญเสีย หรือความเสียหาย ท้ังทางตรง ทางออม 
หรืออันเปนผลกระทบตามมา อาทิ หน้ีสิน อันเน่ืองมาจากรายงานฉบับน้ี
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Agenda

การฝกอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย
2

เรื่อง เวลา ระยะเวลาในการบรรยาย

กลาวเปดการฝกอบรม 9:00 – 9:15 น. 15 นาที

การอบรมสรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ ๙ เรื่องเครื่องมือทางการเงิน 9:15 – 10:15 น. 60 นาที

พัก 10:15 – 10:30 น. 15 นาที

Classification Overlay 10:30 – 10:45 น. 15 นาที

ผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ีย (IBOR Reform) 10:45 – 11:30 น. 30 นาที

ถาม – ตอบ 11:30 – 12:00 น. 30 นาที

พักกลางวัน 12:00 – 13:30 น. 90 นาที

การอบรมสรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ ๑๗ เรื่องสัญญาประกันภัย 13:30 – 15:00 น. 90 นาที

พัก 15:00 – 15:20 น. 20 นาที

การอบรมสรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ ๑๗ เรื่องสัญญาประกันภัย (ต่อ) 15:20 – 16:30 น. 70 นาที

ถาม – ตอบ 16:30 – 17:00 น. 30 นาที



Overview of
TFRS 9
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ภาพรวมของมาตรฐานการรายงานทางการเงินกล ุ่มเครื�องมือทางการเงิน
Classification & Measurement Expected Credit Loss Hedge Accounting Transition

การบญัชีป้องกนัความเสี�ยง
(ไม่บงัคบั)

• เครื�องมอืป้องกนัความเสี�ยง

• รายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง

• เอกสารการป้องกนัความเสี�ยง

การจดัประเภทและการวดัมลูค่า

• สนิทรพัยท์างการเงนิมสีามประเภทไดแ้ก่
ราคาทุนตดัจาํหน่าย มลูคา่ยตุธิรรมผา่น
กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น มลูคา่ยตุธิรรม
ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน

• การจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิตรา
สารทุนจะมขีอ้จาํกดัในการรบัรูก้าํไร/
ขาดทุน จากการขายของ FVOCI

• การเลอืกวดัมลูคา่ยตุธิรรม

การด้อยค่า

• คา่เผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดวา่จะ
เกดิขึ�น

• หลกัการทั �วไป

• หลกัการอยา่งงา่ย

การเปิดเผยข้อมูล

• การบรหิารความเสี�ยงทางดา้นการเงนิ

• การจดัประเภทและการวดัมลูคา่

• การกระทบยอดคา่เผื�อผลขาดทุน
ดา้นเครดติที�คาดวา่จะเกดิขึ�น

TAS 32
TFRS 7
TFRS 9
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การจดัประเภทและการวดัมลูค่าของสินทรพัยท์างการเงิน
Classification & Measurement Expected Credit Loss Hedge Accounting Transition

ไม ่ใช่
ถือไว้เพื�อรบักระแส
เงินสดตามสญัญา
“ Hold to collect"?

กระแสเงินสดตามสญัญาได้มาจากเงินต้น และ
กาํไรเท่านั �น (เป็นไปตามเกณฑข์อง SPPI หรือไม่)

ใช้สิทธิในการวดัมลูค่ายุติธรรม
(Fair value option) หรือไม่

ราคาทุนตดัจาํหน่ายราคาทุนตดัจาํหน่าย FVTPLFVTPL
FVOCI

(สามารถกลบัมารบัร ูใ้นกาํไรหรอื
ขาดทุนในอนาคต)

FVOCI
(สามารถกลบัมารบัร ูใ้นกาํไรหรอื

ขาดทุนในอนาคต)

FVOCI
(ไม ่นํากลบัมารบัร ูใ้นกาํไร
หรอืขาดทุนอีกในอนาคต)

FVOCI
(ไม ่นํากลบัมารบัร ูใ้นกาํไร
หรอืขาดทุนอีกในอนาคต)

มีความต ั �งใจที�จะซื�อขายใช่

ใช่

ใช่

ไม ่ใช่ ใช่

ไม ่ใช่

ใช่

ใช้สิทธิในการวดั
มลูค่ายตุิธรรมผา่น

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น

ตราสารหนี�ตราสารหนี� อนุพนัธ ์อนุพนัธ ์ ตราสารทนุตราสารทนุ

โมเดลธรุกิจ
(Business model)

โมเดลธรุกิจ
(Business model)

SPPISPPI

ทางเล ือกของการวดั
มลูค่ายตุิธรรม

ทางเล ือกของการวดั
มลูค่ายตุิธรรม

ไม ่ใช่

ไม ่ใช่

ไม ่ใช่
ไม ่ใช่

โมเดลธรุกิจของกิจการ TFRS 9 – โมเดลธุรกจิของกจิการหมายถงึวธิกีารที�กจิการจดัการสนิทรพัยท์างการเงนิเพื�อที�จะก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสด โมเดลธุรกจิ
จะสามารถระบุไดว้่ากระแสเงนิสดของบรษิทัเกดิจากกระแสเงนิสดตามสญัญาหรอืการขายสนิทรพัยท์างการเงนิ หรอืทั �งสองอยา่ง

ผู้ม ีหน้าที�รบัผิดชอบ – โมเดลธุรกจิถูกกําหนดโดยบุคลากรระดบัผูบ้รหิารคนสําคญัซึ�งหมายถงึกลุ่มบุคคลที�มสีทิธแิละหน้าที�ในการวางแผน กํากบั และ
ควบคุมกจิกรรมขององคก์รที�เกี�ยวขอ้งทั �งโดยตรงและทางออ้ม รวมถงึกรรมการขององคก์ร

ใช่

ใช่

1 2 3

SPPI = กระแสเงนิสดตาม
สญัญาไดม้าจากเงนิตน้และกําไร
เท่านั �น
FVOCI = มลูค่ายตุธิรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

FVPL = มลูค่ายตุธิรรมผ่าน
กําไรขาดทุน

ถือไว้เพื�อรบักระแสเงินสด
ตามสญัญาและเพื�อขาย

"Hold & Sell"?
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การประเมินโมเดลธรุกิจ (Business Model) สาํหรบัสินทรพัยท์างการเงิน
Classification & Measurement Expected Credit Loss Hedge Accounting Transition

วตัถปุระสงคข์องการถือ
ครองสินทรพัยท์างการเงิน

ตามที�ได้ประเมินโดย
ผ ูบ้ริหาร

ระดบัและเหตผุลสาํหรบั
การขายสินทรพัยท์าง

การเงิน

ดชันีชี�วดัผลงานของ
ผ ูจ้ดัการ

วิธ ีการที�ใช้ในการประเมิน
และรายงานผลการ

ดาํเนินงานของสินทรพัย ์
ทางการเงิน

ข้อจาํกดัของการ
จาํหน่าย สินทรพัยท์าง

การเงิน

ข้อบ่งชี�ที�สาํคญัในการประเมินรปูแบบการดาํเนินธรุกิจ

ถือเพื�อรบั
กระแสเงินสด

(Hold to Collect)

ถือเพื�อรบั
กระแสเงินสดและขาย

(Hold to Collect and Sell)

ถือเพื�อขาย
(Hold to Sell)
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การประเมินลกัษณะกระแสเงินสดเพื�อจดัประเภทตราสารหนี�
Classification & Measurement Expected Credit Loss Hedge Accounting Transition

เกณฑใ์นการประเมิน

• สกุลเงนิ
• การปรบัมลูคา่ทางการเงนิ(Leverage)
• การชาํระกอ่นกาํหนด(Prepayment)
• สทิธเิลอืกขยายเวลา
• เงื�อนไขในสญัญามกีารเปลี�ยนแปลงระยะเวลาหรอื

จาํนวนเงนิของกระแสเงนิสดตามสญัญา
• เครื�องมอืทางการเงนิที�ผูใ้หกู้ไ้มม่สีทิธไิลเ่บี�ย (Non-

recourse instrument)
• ตราสารที�อา้งองิตามสญัญา

ตวัอย่างของกระแสเงินสดตามสญัญาซึ�งไม ่ขึ�นอยู่เงินต้นและดอกเบี�ย
เท่านั �น (“ SPPI” ):
• หุน้กูท้ ี�จาํนวนดอกเบี�ยแปรผกผนักบัอตัราดอกเบี�ยตามตลาด (inverse

floaters)
• สนิทรพัยท์ี�ผลตอบแทนเชื�อมโยงกบั equity index
• การยดืเวลาการชาํระดอกเบี�ยเมื�อดอกเบี�ยที�เพิ�มขึ�นไมถู่กคงคา้งอยูใ่น

จาํนวนที�รอตดับญัชี
• เงนิกูย้มือตัราดอกเบี�ยลอยตวัซึ�ง ณ ทุกๆ reset date ผูกู้ย้มืสามารถ

เลอืกชาํระดว้ยอตัรา 1-month LIBOR สาํหรบัชว่งสามเดอืน และอตัรา 
1-month LIBOR จะไมถู่กปรบัอตัรา ในแต่ละเดอืน

• หุน้กูแ้ปลงสภาพ (จากมมุมองของผูถ้อืหุน้กู)้
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การจดัประเภทและการวดัมลูค่าตราสารทุน
Classification & Measurement Expected Credit Loss Hedge Accounting Transition

ตราสารทุนที�วดัม ูลค่าด้วย
มูลค่ายตุิธรรมผ่าน
กาํไรหรือขาดทุน (FVTPL)

ทางเลอืกในการใชก้ารวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุธิรรมผา่น

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI)
เมื�อไมไ่ดถ้อืไวเ้พื�อคา้

ยกเลกิการยกเวน้สาํหรบัตราสาร
ทุนที�ไมม่รีาคาเสนอซื�อเสนอขาย

มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�นโดยไม่ม ีการปรบัปรงุการจดัประเภทใหม่ในกาํไรหรอืขาดทุน (FVOCI without recycling)
 แต่ละรายการสามารถเลอืกใชว้ธิกีารจดัประเภทที�แตกต่างกนัได้
 ไมต่อ้งประเมนิการดอ้ยคา่
 เงนิปันผลรบัรูใ้นในกาํไรหรอืขาดทุนสาํหรบังวด
 ไมม่กีารรบัรูก้าํไรและขาดทุนที�เกดิขึ�นจากการขายเขา้งบกาํไรขาดทุน แต่จะรบัรูโ้ดยตรงไปยงักาํไรสะสม
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การจดัประเภทหนี�สินทางการเงิน
Classification & Measurement Expected Credit Loss Hedge Accounting Transition

ถือไว้เพื�อค้า วิธีม ูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุนใช่

ใช้สิทธิในการวดัม ูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม

ไม่ใช่

แยกบนัทึกรายการอนุพนัธแ์ฝง

ไม่ใช่

วิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย

ไม่ใช่

กาํไรขาดทุนใช่

กาํไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื�น

ส่วนที�นอกเหนือจาก
ความเสี�ยงด้าน

เครดิตของกิจการเอง

ความเสี�ยงด้าน
เครดิตของกิจการเอง

วิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย วิธีม ูลค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทุน

ใช่

สญัญาหลกั อนุพนัธแ์ฝง

*ยอ่หน้า 4.2.2 กจิการตอ้งไมเ่ปลี�ยนแปลงการจดัประเภทหนี�สนิทางการเงนิ 
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ขอบเขตของการด้อยค่า
Classification & Measurement Expected Credit Loss Hedge Accounting Transition

ไม ่ใช่
ถือไว้เพื�อรบักระแส
เงินสดตามสญัญา
“ Hold to collect"?

กระแสเงินสดตามสญัญาได้มาจากเงินต้น และ
กาํไรเท่านั �น (เป็นไปตามเกณฑข์อง SPPI หรือไม่)

ใช้สิทธิในการวดัมลูค่ายุติธรรม
(Fair value option) หรือไม่

ราคาทุนตดัจาํหน่ายราคาทุนตดัจาํหน่าย FVTPLFVTPL
FVOCI

(สามารถกลบัมารบัร ูใ้นกาํไรหรอื
ขาดทุนในอนาคต)

FVOCI
(สามารถกลบัมารบัร ูใ้นกาํไรหรอื

ขาดทุนในอนาคต)

FVOCI
(ไม ่นํากลบัมารบัร ูใ้นกาํไร
หรอืขาดทุนอีกในอนาคต)

FVOCI
(ไม ่นํากลบัมารบัร ูใ้นกาํไร
หรอืขาดทุนอีกในอนาคต)

มีความต ั �งใจที�จะซื�อขายใช่

ใช่

ใช่

ไม ่ใช่ ใช่

ไม ่ใช่

ใช่

ใช้สิทธิในการวดั
มลูค่ายตุิธรรมผา่น

กาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น

ตราสารหนี�ตราสารหนี� อนุพนัธ ์อนุพนัธ ์ ตราสารทนุตราสารทนุ

โมเดลธรุกิจ
(Business model)

โมเดลธรุกิจ
(Business model)

SPPISPPI

ทางเล ือกของการวดั
มลูค่ายตุิธรรม

ทางเล ือกของการวดั
มลูค่ายตุิธรรม

ไม ่ใช่

ไม ่ใช่

ไม ่ใช่
ไม ่ใช่

ใช่

ใช่

1 2 3

SPPI = กระแสเงนิสดตาม
สญัญาไดม้าจากเงนิตน้และกําไร
เท่านั �น
FVOCI = มลูค่ายตุธิรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

FVPL = มลูค่ายตุธิรรมผ่าน
กําไรขาดทุน

ถือไว้เพื�อรบักระแสเงินสด
ตามสญัญาและเพื�อขาย

"Hold & Sell"?

• เงินฝากธนาคาร
• เงินให้ก ู้ยืม
• เงินลงทุน
• ลกูหนี�การค้า / ลกูหนี�สญัญาเช่า

• เงินฝากธนาคาร
• เงินให้ก ู้ยืม
• เงินลงทุน
• ลกูหนี�การค้า / ลกูหนี�สญัญาเช่า

ขอบเขตของ
การด้อยค่า
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วิธ ีการทั �วไป (General Approach)
Classification & Measurement Expected Credit Loss Hedge Accounting Transition

ไม ่ใช่

ความเสี�ยงด้านเครดิตระดบัต ํ�า ณ วนัที�รายงาน หรือไม่?

มีข้อบ่งชีว่าเครื�องมือทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิต ณ วนัที�รายงาน หรือไม่

การดอ้ยค่าดา้นเครดติ
Stage
Lifetime expected loss1 2 3

EADLifetime x LGDLifetime

หรือคาํนวณค่าเผื�อเฉพาะรายการ
PDLifetime x EADLifetime x LGDLifetimePD12-month × EAD12-month × LGD12-month

ความเสี�ยงดา้นเครดติระดบัตํ�า
Stage
12-month ECL

1
การเพิ�มขึ�นอยา่งมนียัสาํคญัดา้นเครดติ
Stage
Lifetime expected loss

2 3

ใช่ไม ่ใช่

ไม ่ใช่

ใช่

ใช่

ความเสี�ยงด้านเครดิตเพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสาํคญั
นับต ั �งแต่วนัที�รบัร ู้รายการเริ�มแรกหรือไม่
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ความเสี�ยงด้านเครดิตอยู่ในระดบัต ํ�า
Classification & Measurement Expected Credit Loss Hedge Accounting Transition

• ความเสี�ยงของการไมป่ฏบิตัติามสญัญาตํ�า และ ผูกู้ย้มืสามารถจา่ยชาํระกระแสเงนิสดตาม
สญัญาในระยะเวลาอนัใกล้
และมคีวามสามารถที�แขง็แกรง่ในการชาํระภาระผกูพนัในระยะเวลาสั �น และ

• การเปลี�ยนแปลงเชงิลบของเศรษฐกจิและธุรกจิในระยะยาวไม่อาจลดความสามารถของ
ผูกู้ย้มืในการจา่ยชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญาได้

เครื�องมือทางการเงินที�เข้า
ข้อกาํหนดสามารถใช้ทางเลือก

ที�สะดวกต่อกิจการ

Aaa Baa

A- ไม่ม ี rating

เครื�องมอืทางการเงนิไม่จาํเป็นต้องได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืดา้นเครดติโดย
บุคคลภายนอก จงึจะถอืวา่มคีวามเสี�ยงดา้นเครดติตํ�า

กจิการสามารถใชก้ารจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอืดา้นเครดติภายในที�สอดคลอ้งกบัการจดัอนัดบั
ความน่าเชื�อถอืดา้นเครดติโดยบุคคลภายนอกเป็นเครื�องมอืทางการเงนิที�อยูใ่น ‘ระดบัน่า
ลงทุน ’ (investment grade)

ดงันั �น หากเครื�องมอืทางการเงนิมคีวามเสี�ยงตํ�า ณ วนัที�ในงบการเงนิ
กจิการไมจ่าํเป็นตอ้งพจิารณาการเพิ�มขึ�นอยา่งมนียัสาํคญัของความเสี�ยงดา้นเครดติของ
เครื�องมอืทางการเงนินั �น
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การบญัชีป้องกนัความเสี�ยง
Classification & Measurement Expected Credit Loss Hedge Accounting Transition

ใช้อนุพนัธใ์นการป้องกนัความเสี�ยง

การบญัชีป้องกนัความเสี�ยงความผนัผวนในงบกาํไรขาดทนุ

ความเสี�ยงทางการเงิน

% $ ¥

• ลดความผนัผวนในกาํไรขาดทุนโดยจบัคูผ่ล
กาํไรหรอืขาดทุนของเครื�องมอืป้องกนัความ
เสี�ยงกบัรายการที�มกีารป้องกนัความเสี�ยง

• ทาํใหเ้หน็ถงึวธิกีารบรหิารความเสี�ยงทาง
การเงนิของกจิการ



PwC

การบญัชีป้องกนัความเสี�ยง
Classification & Measurement Expected Credit Loss Hedge Accounting Transition

ประเภทของการป้องกนั
ความเสี�ยง

ความเสี�ยง การรบัร ู้การเปลี�ยนแปลง
มูลค่ายตุิธรรมของรายการที�

ม ีการป้องกนัความเสี�ยง
ส่วนที�ม ีประสิทธิผล ส่วนที�ไม ่ม ีประสิทธิผล

การป้องกนัความเสี�ยง
ในมูลค่ายติุธรรม

ความเสี�ยงที�จะมกีาร
เปลี�ยนแปลงมลูคา่

ยตุธิรรมของรายการ

1 กาํไรหรอืขาดทุน
(ยกเวน้หุน้ FVOCI ใหร้บัรู้

ใน OCI)

กาํไรหรอืขาดทุน
(ยกเวน้หุน้ FVOCI ให้

รบัรูใ้น OCI)

การรบัร ู้การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือ
ป้องกนัความเสี�ยง

กาํไรหรอืขาดทุน
(ยกเวน้หุน้ FVOCI ให้

รบัรูใ้น OCI)

การป้องกนัความเสี�ยง
ในกระแสเงินสด

ความเสี�ยงของการ
เปลี�ยนแปลงกระแสเงนิ

สด

2 รบัรูต้ามประเภทของ
รายการที�มกีารป้องกนั

ความเสี�ยง

กาํไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื�น

กาํไรหรอืขาดทุน

การป้องกนั ความเสี�ยงของ
เงินลงทนุสทุธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

ความเสี�ยงจากการแปลง
คา่เงนิตราต่างประเทศ

3 รบัรูต้ามประเภทของ
รายการที�มกีารป้องกนั

ความเสี�ยง

กาํไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื�น

กาํไรหรอืขาดทุน
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การกาํหนดประเภทของสินทรพัยท์างการเงินใหม่
Classification & Measurement Expected Credit Loss Hedge Accounting Transition

ยกเลกิการกาํหนดสนิทรพัยท์างการเงนิใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน (FVO) หากไมเ่ป็นไปตามเงื�อนไขของ TFRS 92

ประเมนิโมเดลธุรกจิ (Business Model) ใหม ่สาํหรบัสนิทรพัยท์ี�เกี�ยวเนื�องกบัสญัญาภายใตข้อบเขต TFRS 171

กาํหนดสนิทรพัยท์างการเงนิใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรหรอืขาดทุน (FVO) หากเป็นไปตามเงื�อนไขของ TFRS 93

กาํหนดใหเ้งนิลงทุนในตราสารทุนวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI)4

ยกเลกิเงนิลงทุนในตราสารทุนที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (FVOCI)5

ณ วนัแรกที�ใช ้TFRS 17 กจิการที�เคยใช ้TFRS 9 มากอ่น กจิการสามารถ



Classification
Overlay
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Classification Overlay for comparative information

การฝึกอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 17 เรื�องสญัญาประกนัภยั
17

Exposure Draft/2021/8: Initial Application of IFRS 17 and IFRS 9— Comparative Information

Issue Different transition requirements between IFRS 17 and IFRS 9 which give rise to accounting mismatch

Proposed
Amendment

Present comparative information for financial asset as
if C&M requirement had been applied.

• Available for financial assets for which comparative
information has not been restated

• Align with expected classification on initial
application of IFRS 9 using reasonable and
supportable information

• Optional on an instrument-by-instrument basis

• Not applicable to financial assets unconnected with
contracts within scope of IFRS 17

• Not apply to comparative information for periods
before IFRS17 transition date

Financial
statement

2022* 2023*

Information
as of

2022 Restated
comparative

2022

2023

Financial assets
that continued to
be recognised at

1/1/23

IAS 39 IFRS 9 IFRS 9

Financial assets
derecognised

during at
1/1/22-1/1/23

IAS 39 IAS 39 N/A

Insurance
liabilities
contracts

IFRS 4 IFRS 17 IFRS 17

*IFRS timeline



IBOR Reform
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TFRS

IFRS
September 2019
Phase 1
Amendment issued
Effective 1 Jan 20

August 2020
Phase 2
Amendment issued
Effective 1 Jan 21

September 2020
Phase 1
Amendment issued
Effective 1 Jan 21

Q2/2021
Phase 2
Amendment was
announced in the Royal
Gazette on 28 Jun 2021
Effective date 1 Jan 2022

2019 20212020 2022 2023

FCA announced to cease LIBOR immediately after;
- 31 Dec 21, for 1-week and 2-month USD settings and all
sterling, euro, Swiss franc and Japanese yen settings
- 30 Jun 23, for remaining USD settings

THBFIX (reference to USD LIBOR) will be
ceased at 30 Jun 23.
Source:
www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2021/Pages/n1464.a
spx

Timeline
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Accounting for IBOR reform

การฝึกอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 17 เรื�องสญัญาประกนัภยั
20

Phase 1

Temporary relief for hedge
relationships affected by
IBOR reform uncertainty

TFRS: Effective 1 January
2021 (Earlier application is
permitted)

Phase 2 **

TFRS: Effective 1 January 2022
(Earlier application is permitted)

Replacement issues when
existing benchmark rate is
replaced with alternative one

A 2-phase project

** Announced in the Royal Gazette on 28 Jun 2021
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Nature of the Phase 2 amendments

การฝึกอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 17 เรื�องสญัญาประกนัภยั
21
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Nature of the Phase 2 amendments

การฝึกอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 17 เรื�องสญัญาประกนัภยั
22

Changes
to the

contractual
cash flows

Relief from
hedge

accounting
requirements

Disclosures
related to

IBOR reform
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Nature of the Phase 2 amendments

การฝึกอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 17 เรื�องสญัญาประกนัภยั
23

Practical expedient - update EIR

Insurers applying accounting guideline for insurance
business issued by TFAC (TFRS 9 exemption)

TFRS 16 Lessee modifications

Changes
to the

contractual
cash flows
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Nature of the Phase 2 amendments

การฝึกอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 17 เรื�องสญัญาประกนัภยั
24

Designation &
Documentation

Risk components

Measurement
hedged item

Ineffectiveness

Measurement
hedging instrument

Relief from
hedge

accounting
requirements
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Changes in addition to those required by benchmark reform

การฝึกอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 17 เรื�องสญัญาประกนัภยั
25

Changes required by IBOR reform
● Update EIR

Other changes
● Apply TFRS 9
● Consider whether

derecognition applies, or if not
modification

Cash instruments

Apply normal hedge accounting
requirements

Phase 2 reliefs apply if additional
changes do not result in
discontinuation

Hedging instruments
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IBOR reform key disclosures

การฝึกอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 17 เรื�องสญัญาประกนัภยั
26

Quantitative information about instruments that have
yet to transition2

1 How entity is managing the transition to alternative
benchmark rates, its progress and risks it is exposed to

Changes to risk management strategy as a result
of benchmark reform3
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Illustrative Disclosures

การฝึกอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 17 เรื�องสญัญาประกนัภยั
27

Source: PwC IBOR reform illustrative disclosures_December 2020

How entity is
managing the

transition

Progress

Risk arising
from the
transition
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Illustrative Disclosures

การฝึกอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 17 เรื�องสญัญาประกนัภยั
28

Source: PwC IBOR reform illustrative disclosures_December 2020
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Illustrative Disclosures

การฝึกอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 17 เรื�องสญัญาประกนัภยั
29

Source: PwC IBOR reform illustrative disclosures_December 2020
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Difference between interest recognition

การฝึกอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 17 เรื�องสญัญาประกนัภยั
30
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Accrued interest calculation

การฝึกอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 17 เรื�องสญัญาประกนัภยั
31

Source: https://www.tfac.or.th/upload/9414/2dDIxRrjU3.pdf

Approach provided by TFAC





Overview of
IFRS 17
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การฝกอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย

Update timeline from IASB (Standard-issuer)

May 2017
Issuance of

IFRS 17

Nov 2018
Proposed a one year deferral

Jan 2023

Jan 2024
New effective date

(Tentative)

IASB Due process

Apr 2019
TRG meetings

Jun 2019
Exposure draft of

amended IFRS 17

Issuance of educational material (podcasts,
publications etc.)

9 topics for
amendments will
be announced in

Jun 2019 2020

Parallel Run
We are here

TFRS 17 Implementation Period
(for Thailand)

Jan 2022
Original effective date

Jun 2020
Issuance of

amendment of

IFRS 17
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การฝกอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย
35

Overview of IFRS 17

1. In scope
of IFRS 17?

Are
there

non-distinct
2a. Embedded

derivatives?
2b. Investment
components?

3. Are there
non-distinct

service
components?

4. Determine
the level of
aggregation

Separate not
closely related

embedded
derivatives and

distinct
investment

components

Guidance in other
IFRSs

Separate distinct
service components

5. Determine
the

measurement
model

No

Yes

Yes

Remaining
host contract

No No

Remaining
host contractYes

General Model

Premium
allocation
approach

Variable fee
Approach

Presentation
and disclosure

Insurance contracts issued, including reinsurance
contracts issued

Reinsurance contracts held

Transition

Product
classification

Separating components and
Combination of insurance

contracts

Level of
aggregation

Recognition Measurement Model
Modification

and
Derecognition

Transition
Presentation

and
disclosure
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Topic

No. Topic

1 Scope

2 Separating components from an insurance contracts

3 Level of aggregation

4 Initial recognition

5 Measurement model

6 Premium Allocation Approach

7 Reinsurance

8 Modification and derecognition

9 Transition

10 Presentation and disclosure

11 Accounting policy choices relating to IFRS 17

36
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การฝกอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย

Policyholder accounting is out of scope of IFRS 17
(except for reinsurance contracts held)

37

Insurance contracts

Fixed fee service contracts

Investment contracts with
discretionary participation
features

No significant changes in the
scope compared to IFRS 4

Contract by contract choice:

IFRS 17 or IFRS 15

In scope of IFRS 17 only if
entity also issues insurance
contracts

NEW – time value of money for assessment of significant insurance risk

Revisit current practice of Product Classification to apply a present-value basis.

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure

Scope of IFRS 17
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การฝกอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย

Distinct investment component
(1) Not highly interrelated
• Cannot measure one component without the other, or
• Lapse/ maturity of one component causes lapse/ maturity
of the other

(2) Contract with equivalent terms is sold separately

Accounting requirements: use IFRS 9

38

1 2

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure

Separating components from an insurance contract

Embedded derivative
(IFRS 9 guidance)

(1) Characteristics and risks are
not closely related

(2) Separate instrument would
meet definition of a derivative

(3) Hybrid is not measured at
FVPL

Accounting requirements:
use IFRS 9

Distinct investment component
(1) Not highly interrelated
• Cannot measure one component without the other, or
• Lapse/ maturity of one component causes lapse/
maturity of the other

(2) Contract with equivalent terms is sold separately

Accounting requirements: use IFRS 9

Promise to transfer distinct goods or services

• Activities to fulfil a contract are not separated
• Distinct if policyholder could benefit from good/service
on its own or together with other resources
• Not distinct if interrelated cash flows + insurer provides
integration services

Accounting requirements: use IFRS 15

1 2

3
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การฝกอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เร่ืองสัญญาประกันภัย ตุลาคม 2564

Unit of account – Driver of complexity
Consolidated

group

Reporting
unit

Reporting
unit

Portfolio

Reporting
unit

Line of
business

Line of
business

Portfolio

Cohort

Cohort by
term

Contract

Significant impact on modelling and data
requirements

Cohort

Definition of portfolio:
‘Insurance contracts that are
subject to similar risks and
managed together as a
single pool.’

Objective
Profitable vs

onerous
contracts

No CSM at the
end of coverage

period

Based on coverage units, reflecting the expected
duration and size of the contracts in the group

CSM allocation

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure

Based on coverage units, reflecting the expected duration and
size of the contracts in the group



PwC

การฝกอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย
40

Time of initial recognition of a group

Coverage period starts

First payment from policyholder is due or actually
received

Group of contracts is onerousE
a

rl
ie

st
o

f
Can include
individual

contracts in
already existing

group only
when issued

Onerous contract :

A group of contracts become onerous if its estimated cash outflows exceed
its estimated cash inflows.

Onerous contract :

A group of contracts become onerous if its estimated cash outflows exceed
its estimated cash inflows.

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure
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Why is it
needed?

Types of
contract

Default model for all
insurance contracts

• Long-term and whole life
insurance, protection
business

• Certain annuities

• Reinsurance written
(Adjusted-General Model)

• Certain general insurance
contracts

To simplify for short term
contracts with little

variability

• General insurance

• Short-term life and
certain group contracts

To deal with participating
business where payments to
policyholders are linked to

underlying items like assets

• Unit-linked contracts and
equity index-linked contracts

Mandatory? Mandatory Optional Mandatory

General model
Variable fee

approach

Premium allocation
approach (PAA)

41

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure

Overview of IFRS 17 measurement models
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General Model Measurement

• Based on discounted probability weighted
estimate of future cash flows (in and out)

• Explicit margins:

• Contractual service margin to prevent gain
on policy inception

• Risk adjustment

• Day 1 loss recognised in income statement

• CSM has to be calculated based on the rules
of level of aggregation

Unearned profits recognised over coverage period.

Reflect compensation entity requires for
uncertainty. Quantifies the value difference between
certain and uncertain liability.

Discounting future cash flows using ‘top-down’ or
‘bottom-up’ approach for discount rates to reflect
characteristics of the liabilities.

Best estimate cash flows – explicit, unbiased and
probability weighted estimate of fulfilment cash flows.

Discounting

Risk adjustment

Contractual service
margin (CSM)

Best estimate of
fulfilment cash flows

In
su

ra
n

ce
C

o
n
tr

a
ct

L
ia

b
ili

ty

F
u

lf
ilm

e
n
t
ca

sh
fl
o

w
s

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure
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Based on coverage units, reflecting the expected
duration and size of the contracts in the group

Income statement

Probability
weighted

discounted
expected

present value
of cash flows

C
h

a
n

g
e

s
in

c
a

s
h

fl
o

w
s

re
la

te
d

to
fu

tu
re

s
e

rv
ic

e
s

Changes in discount rates
(update current
market rates)

U
p

d
a

te
fo

r
c

u
rr

e
n

t
e

s
ti

m
a

te
s

re
la

ti
n

g
to

fu
tu

re
c

o
v
e

ra
g

e

Experience adjustments:
Changes in cash flows

related to past and current
services

Interest on insurance
liability at inception rate
(unwind of discount rate)

Income statement
(underwriting result)

Other
comprehensive
income (equity)

Release of contractual
service margin

Contractual
service margin
Time value of

money

Income statement
(investment result)

Release of risk adjustment
relating to current period

Risk
adjustment

Balance sheet measurement

1

2

3

4

56

Flow to income or equity

Interest accretion at
inception rate

Time value of
money

8

Fulfilment cash-flows
paid as expected
(No PL impact)

7

Fulfilment
cash-flows
received as
expected

No P/L impact

9

9

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure
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Contract boundaries
Is the cash flow in the boundary of an insurance contract?

Policyholder obliged to pay related premiums?

OR

IN

Practical ability to reprice risks of the particular policyholder to reflect the
risks?

O
U

T

Premiums reflect risks beyond the coverage period?

Yes

YesNo

Yes

No

Practical ability to reprice portfolio of contracts to reflect the risks?

Yes

No

No

Cash flows are within the boundary of an insurance contract if they arise from substantive rights and obligations that exist during the reporting period in which the entity can compel the
policyholder to pay the premiums or in which the entity has a substantive obligation to provide the policyholder with services. (paragraph 34)

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure
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General Model
Future cash flows

* Only if directly relate to the fulfilment of the contract

Excluded

• Some not directly attributable acquisition costs, such as product
development and training costs

• Assets investment returns

• Cash flows from reinsurance contracts held

• Income taxes

• Cash flows related to components separated from insurance
contracts

Included*

• Premiums and related payments

• Claims and benefits, including paid in kind

• Discretionary payments and payments that vary with returns on
underlying items

• Payments from embedded derivatives, including options and
guarantees

• Insurance acquisition cash flows

• Claim handling costs

• Administration and maintenance costs

• Transaction-based taxes and levies

• Recoveries such as salvage and subrogation

• Fixed and variable overheads

• Other costs

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure
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General Model
Discount rate* – Overview of requirements

An entity shall adjust the estimates of future cash flows to reflect the time value of money and the financial risks related to those cash
flows, to the extent that the financial risks are not included in the estimates of cash flows.

The applied discount rate shall:

reflect the time value of
money, the characteristics
of the cash flows and the
liquidity characteristics
of the insurance contracts;

A

be consistent with
observable current
market prices (if any) for
financial instruments with
cash flows whose
characteristics are consistent
with those of the insurance
contracts, in terms of, for
example, timing, currency
and liquidity; and

B

exclude the effect of factors
that influence such observable
market prices but do not
affect the future cash flows of
the insurance contracts.

C

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure
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General Model Measurement
Discount rate* – Overview of requirements

An entity shall adjust the estimates of future cash flows to reflect the time value of money and the financial risks related to
those cash flows, to the extent that the financial risks are not included in the estimates of cash flows.

Top down discount rate

Actual or expected reference portfolio rate 7.0%

Duration mismatches 0.3%

Market risk premium for expected credit losses -1.0%

Market risk premium for unexpected credit losses -0.6%

Insurance contract discount rate 5.7%

Difference between the two methods not required to be reconciled

Bottom up discount rate

Insurance contract discount rate 5.5%

Liquidity premium 1.5%

Risk free rate of return 4.0%

Pros
Reference can be
based on actual
assets portfolio and
Company’s SAA
which better reflect
the actual
experience.

Uses observable
market rates which
are potentially less
biased

Cons
Potential difficulty in
determining a
reference portfolio
and estimating risk
premiums

Potential difficulty
to derive the
Illiquidity Premium

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure
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Determining quantity of benefits for identifying coverage units
General Model

Source: Transition Resource Group for IFRS 17
Insurance Contracts meeting held on 2 May 2018

Accounting Requirement:
Refer to paragraph B119:

An amount of the contractual service margin for a group of insurance contracts is recognised in
profit or loss in each period to reflect the services provided under the group of insurance contracts in
that period (see paragraphs 44(e), 45(e) and 66(e)). The amount is determined by:

(a) identifying the coverage units in the group. The number of coverage units in a group is the quantity
of coverage provided by the contracts in the group, determined by considering for each contract the
quantity of the benefits provided under a contract and its expected coverage duration.

Key consideration

The quantity of benefits provided depends on the
amounts that can be claimed by the policyholder.
The entity is standing ready to meet those claims.

The probability of a policyholder making a claim
does not affect the benefit of it being able to make
a claim.

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure
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General Model

Risk adjustment*
 Reflects compensation that entity requires for bearing uncertainty

 Measures compensation to make entity indifferent between:

- Range of possible outcomes

- Fixed cash flows with same expected value

 The CSM is unlocked for changes in risk adjustment for future coverage and other
services

 Includes diversification benefit considered in pricing

 Loss component of the liability for remaining coverage is maintained for onerous contracts

* Entities will be required to disclose the confidence level.

Risk Adjustment – General Principles

Contractual
service margin

Probability
weighted

discounted
expected

present value of
future cash

flows

Risk
adjustment

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure
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General Model
Contractual service margin

Contractual service margin (CSM)

 Represents unearned profit in contract

 Unlocked for changes in fulfilment cash flows related to future services

 Released over coverage period based on coverage units

 Coverage units reflect quantity of benefits and expected coverage duration

 CSM cannot be negative, but can be reinstated

 Previous losses have to be reversed before reinstating the CSM

 Locked in rates should be used for accretion of interest and calculation of
changes in cash flows that offset the CSM

50

Contractual
service margin

Probability
weighted

discounted
expected

present value of
future cash

flows

Risk
adjustment

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure
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Variable Fee Approach
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For direct participating contracts

Direct participating contracts

Is contract eligible for variable fee approach?

All other participating contracts are defined as indirect (general model).

Participates in a
clearly identified
pool of
underlying items

Pay policyholder
substantial share
of the FV returns

Substantial
proportion
of change of
policyholder
payments vary
with change in
FV of underlying
items

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure
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Variable Fee Approach
Comparison to General model

C
o

n
tr

a
c

tu
a

l
s

e
r

v
ic

e
m

a
r

g
in

1. Change in the obligation to pay the
policyholder an amount equal to the fair
value of the underlying items.

2. Changes in entity’s share of fair value of
underlying items.

3. Effects on fulfilment cash flows of changes
in financial risks not arising from the
underlying items such as minimum return
guarantee.

4. Other changes in estimates of the
fulfilment cash flows relating to future
services.

VFA

S
ta

te
m

e
n

t
o

f
c

o
m

p
r

e
h

e
n

s
iv

e
in

c
o

m
e

VFA

VFA

General model

General model

VFA

General model
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Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure
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Premium Allocation Approach
Measurement models for general insurers

Undiscounted reserves
for past claims (including

IBNR)

Current
IFRS/GAAP

General model throughout PAA PAA and undiscounted* incurred
claims

Discounting

Risk adjustment

Best estimate of fulfilment
cash flows

Discounting

Risk adjustment

Best estimate of fulfilment cash
flows

Discounting

Risk adjustment

Best estimate of fulfilment
cash flows

Contractual service margin

UPR less DAC Premium unearned
(less acquisition costs)

Premium unearned
(less acquisition costs)

L
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m

a
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g

c
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v
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g

e
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n
e

x
p
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d
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s
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)

Best estimate of fulfilment
cash flows

Risk adjustment

* No discounting is required if cash flows are expected to be received/ paid within one year.
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Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure
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Premium Allocation Approach

* the criterion is not met if at the inception of the group an entity expects significant variability in the fulfilment cash flows that would affect the measurement of the liability for remaining
coverage during the period before a claim is incurred

Decision Tree Product Type

Short-Term accident insurance, health
insurance, etc.

Some 2-3 years property damage
insurance,

some term products

Long-term contract

Is policy coverage no more than
one year?

Is measurement of the liability for
remaining coverage for the group
using the PAA reasonably
expected to produce a
measurement of the liability for
remaining coverage which is not
materially different from using the
general model?

Apply PAA directly

PAA may be
applicable*

Use General Model

YES

YES

NO

ตุลาคม 2564
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Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure
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Reinsurance
Overview

• Reinsurance contract is an insurance contract issued by one entity (the reinsurer) to compensate another entity for claims arising
from one or more insurance contracts issued by that other entity (underlying contract).

• Ceding company that holds a reinsurance contract pays a premium and receives reimbursement if it pays valid claims arising
from underlying contracts, instead of receiving premiums and paying valid claims to the policyholder.

• Reinsurance must be recognised, measured and reported separately under IFRS 17.

InsurerPolicyholder Reinsurer

Premiums

Claims

Premiums

Claims

• Insurance contract held • Insurance contract issued
• Reinsurance contract held

• Reinsurance contract issued

Ceding company
accounted for as

reinsurance contract
held

Reinsurer company
accounted for as

reinsurance contract
issued

Significant insurance risk

Compensates for claims arising from
insurance contracts issued by ceding

company

Accounting:
• Reinsurance contracts issued = insurance contracts issued
• Reinsurance contracts held – special requirements

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure
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Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure

A group of insurance contracts shall be recognised from the earliest of the following:

Underlying
insurance contract

Whichever is the earliest
The beginning of coverage period*
The date when the group of underlying insurance
contracts becomes onerous

Initial recognition

A group of reinsurance contracts held shall be recognised from the earliest of the following:

Initial Recognition

Reinsurance

Reinsurance
contract held

Whichever is the earliest
The beginning of coverage period
The date when first payment becomes due
The date when the group becomes onerous

Initial recognition

*However, an entity shall delay the recognition of a group of reinsurance contracts held that provide proportionate coverage until the date
that any underlying insurance contract is initially recognised, if that date is later than the beginning of the coverage period of the group of
reinsurance contracts held.

ตุลาคม 2564
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Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure

Later of:
- initial recognition of any underlying contract; or
- beginning of coverage period of a group of reinsurance contracts held

Reinsurance
contract held

Underlying contract 1
Underlying contract 2

Underlying contract 1

Underlying contract 2

Proportional
reinsurance

Proportional reinsurance
(e.g. quota share)

Reinsurance
contract held

Non-proportional reinsurance
(e.g. excess of loss)

Underlying contract 1

Underlying contract 2

All other cases:
- beginning of coverage period of a group of reinsurance contracts held

Proportionate

Non- proportionate

ตุลาคม 2564
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Reinsurance
Initial Recognition
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Modification & derecognition

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure
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Modification and derecognition
Summary

• Modification – amendment to an insurance contract.
• Exercise of rights under original terms is NOT a modification.
• Can result in derecognition, otherwise treated as a change in estimate.

Fulfilment cash
flows

Number of coverage
units

The present value of the future cash flows and the risk adjustment for
non-financial risk that relate to the contract that is derecognised are
eliminated.

The number of coverage units for the expected remaining coverage is
adjusted to reflect the coverage units extinguished.

Fulfilment cash
flows

Number of coverage
units

The present value of the future cash flows and the risk adjustment for
non-financial risk that relate to the contract that is derecognised are
eliminated.

The number of coverage units for the expected remaining coverage is
adjusted to reflect the coverage units extinguished.

• Derecognition – extinguishment, transfer or modification.
• Extinguishment - obligation expires, is discharged or cancelled.

Adjustment of the CSM – different requirements for:

Extinguishment Transfer Modification1 2 3

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure
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Effective Date for Thailand (tentative)
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• TFRS 17 is tentatively applied for annual reporting periods beginning on or after 1 January 2024.

• the date of initial application is the beginning of the annual reporting period in which an entity first

applies TFRS 17; and

• the transition date is the beginning of the annual reporting period immediately preceding the date of

initial application.

• Early application is permitted for entities that apply TFRS 9 and TFRS 15 on or before the date

of initial application of IFRS 17.

60

2022 01 12 1212 2025

1 Jan 2022 1 Jan 2023

31 Dec 2022

1 Jan 2024

31 Dec 2023
31 Dec 2024

Accounting Period t-1 Accounting Period t

Transition date date of initial application

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure
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Transition
Approaches

If impracticable

Default: full retrospective

• Have to apply unless
impracticable or cannot
identify groups
retrospectively

• Requires day 1 data and
assumptions and full
history to date of transition

Modified retrospective approach

• Objective - as close to
retrospective approach
as possible.

• A list of available
simplifications is
provided.

• Comparison of fulfilment
value to ‘fair value’

• Given data requirements,
may end up here

Fair value

OR

If impracticable

Impracticable:

(a) Amounts are not
determinable

(b) Requires assumptions
about past management’s
intent (hindsight)

(c) Requires significant past
estimates (hindsight)

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure
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Scope

การฝกอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย

At transition date, an entity is required to:

• Recognise and measure each group of insurance contracts as if IFRS 17 had always applied;

• Derecognise any existing balances that would not exist had IFRS 17 always applied;

(e.g. deferred acquisition costs and intangible assets related solely to existing contracts)

• Recognise any resulting net difference in equity.
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Full retrospective approach

Transition

Separating
components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure
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Modified retrospective approach
Determining CSM for groups of contracts without direct participating features

Future Cash Flows

Use future cash flows
at transition date

(or earlier date, if possible)

Adjust for cash flows
known to have occurred

Discount Curves (2 options)

Use an observable yield curve
that is (at least) 3 years prior

to transition

Apply an average spread to an
observable yield curve

Risk Adjustments

Use risk adjustment
at transition date

Adjust for
expected release

or

Permitted Modifications

Contractual Service Margin at Initial Recognition

Contractual Service Margin at transition date

Accrete interest based on the discount rates that were determined to
apply on initial recognition

Reflect the transfer of service before the transition date by
determining the amount that would have been recognised in P/L

ตุลาคม 2564
63

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure
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Modified retrospective approach
Determining CSM for groups of contracts with direct participating features

CSM at
Transition

Fair value of the
underlying

items at
transition date

Fulfilment cash
flows measured

at transition date

Amounts charged to
policyholders before

the dates of transition

Amounts paid before
transition date that

would not have varied
based on the

underlying items

change in the risk
adjustment caused
by the release from

risk before transition
date

Adjustments for…

The amount of
CSM that

relates to services
provided before
transition date

• Proxy for the total CSM for all services (past and future) provided
under the contract

• If resulting in a loss component, adjust the loss component to zero and
increase the liability for remaining coverage, excluding the loss
component by the same amount

Permitted Modifications

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure

การฝึกอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที� 17 เรื�องสญัญาประกนัภยั ตุลาคม 2564
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Fair value approach
Major considerations

Use IFRS 13!

Onerous contracts have CSM if fair value approach is used

1 2 3 4

Contract
boundary

Discount
rate

Profit
margin

Cost of
capital

Fair value – price
that would be

received to sell an
asset or paid to

transfer a liability
in an orderly
transaction

between market
participants at the
measurement date.

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure

ตุลาคม 2564
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Assets (Currently) Assets (New)

Cash and cash equivalents Cash and cash equivalents

Financial investments Financial investments

Segregated fund assets Segregated fund assets

Accrued investment income Accrued investment income

Investment property Investment property

Investments in associates Investments in associates

Receivables from insurance business Insurance contracts assets*

Reinsurance assets Reinsurance contracts assets*

Deferred acquisition costs (where applicable) …

Property and equipment Property and equipment

Goodwill and other intangible assets Goodwill and other intangible assets

Deferred income tax assets Deferred income tax assets

Current income tax assets Current income tax assets

Other assets Other assets

Total assets Total assets

* including non-distinct investment and service components

= no changes to presentation

Separate presentation of
group of insurance
contracts in an asset and
liability position

Separate presentation of
group of insurance
contracts in an asset and
liability position

Ceded reinsurance
contracts are presented
separately from
insurance contracts

Ceded reinsurance
contracts are presented
separately from
insurance contracts

DAC, PVIF and
premium receivable are
not separate assets but
part of fulfilment cash
flows

DAC, PVIF and
premium receivable are
not separate assets but
part of fulfilment cash
flows

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure

ตุลาคม 2564
66
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Presentation
Statement of financial position - example
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Presentation
Statement of financial position - example

Liabilities and equity (Currently) Liabilities and equity (New)

Insurance contract liabilities Insurance contracts liabilities*

Reinsurance contracts liabilities*

Investment contract liabilities Investment contract liabilities

Employee benefit obligations Employee benefit liabilities

Derivative liabilities Derivative liabilities

Deferred tax liabilities Deferred tax liabilities

Other liabilities Other liabilities

Senior debentures Senior debentures

Subordinated debt Subordinated debt

Segregated fund liabilities Segregated fund liabilities

Total liabilities Total liabilities

Issued share capital and contributed surplus** Issued share capital and contributed surplus

Retained earnings and accumulated OCI** Retained earnings and accumulated OCI

Total Equity Total Equity

Total liabilities and equity Total liabilities and equity

*including non-distinct investment and service components

= no changes to presentation

Separate presentation of
insurance contracts in an
asset and liability position

Separate presentation of
insurance contracts in an
asset and liability position

Ceded reinsurance
contracts are presented
separately from insurance
contracts

Ceded reinsurance
contracts are presented
separately from insurance
contracts

Insurance payables are not
separate liabilities but part
of fulfilment cash flows

Insurance payables are not
separate liabilities but part
of fulfilment cash flows

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure

ตุลาคม 2564
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Overview of financial statements
Statement of comprehensive income - Comparison

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure

ตุลาคม 2564
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Summary of Disclosure

Balance sheet

• Present value of probability-
weighted estimated value of
future cash flows

• Risk adjustment

• Contractual service margin
for general model and VFA

• Liability for the remaining
coverage (PAA)

Income statement

• Underwriting revenue

• Underwriting expense

• Finance income/ expense

• Measurement methods

• Processes for estimating the inputs

• Changes in methods and processes

• Methods used to calculate finance
income/ expense if OCI option is
used

• Confidence level for risk
adjustment measurement

• Yield curves used to discount cash
flows

• Nature and extent of risks

• Exposure

• Procedures used to manage risks

• Concentration of risks

• Insurance risk: sensitivity
analysis, claims development

• Credit risk

• Liquidity risk: maturity analysis
by estimated timing of cash flows

• Market risks:

• Interest rate risk

• Foreign currency risk

• Prices risk

Amounts Judgements Risks

R
e

c
o

n
c

il
ia

ti
o

n
s

Under IFRS 17 more disclosures will be required compared to IFRS 4

New disclosures compared to IFRS 4 are highlighted in red.

Scope
Separating

components

Level of
aggregation

Initial
recognition

Measurement model Reinsurance
Modification

and
derecognition

Transition
Presentation

and
Disclosure
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Accounting policy choice

ตุลาคม 2564
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Topics Accounting policy choice

Scope of IFRS 17
Some contracts might meet the definition of an insurance contract but have as their primary purpose the
provision of services to a customer for a fixed fee. The Company can make an irrevocable choice to apply
IFRS 15 instead of IFRS 17 to these contracts.

Discounting The Company can choose to use top-down or bottom-up approach to arrive at the discount rate

Risk adjustment for
non-financial risk

The Company can choose to use different approaches (Quantile Approach or Cost of Capital Approach)
estimate risk adjustment. However, the financial impact from various approaches is expected not to be
significant.

Premium allocation
approach (PAA)

The Company can choose to recognise insurance acquisition cash flows as an expense when incurred or
recognise as part of estimate of cash flow if each contract in a group has a coverage period of one year or less.

Variable fee approach
(VFA)

The Company can choose to use or not use risk mitigation: The Company might use derivatives, non-
derivative financial instrument measured at fair value through profit or loss, or reinsurance contract held to hedge
or mitigate the risk arising from its share of changes in fair value of contracts that qualify for the VFA.

Reinsurance
The Company can choose to present insurance income and insurance expenses from reinsurance contract held
by presenting one single net amount or presenting separately the amounts recovered from the reinsurer (as
income) and an allocation of the premiums paid (as expense).

Transition
The Company can choose the approaches for transition which are Full retrospective approach, Modified
retrospective approach, or Fair value approach.



Amendments
of IFRS 17
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Source : PwC In brief A look at current financial reporting issues, 25 June 2020

Expected recovery of
insurance acquisition
cash flows

• (Refer to paragraph 28A-28D) An entity is required to allocate part of the acquisition
costs to related expected contract renewals, and to recognise those costs as an
asset until the entity recognises the contract renewals.

• (Refer to paragraph 28E-28F) An entity is required to assess the recoverability of the
asset at each reporting date, and (Refer to paragraph 105B) to provide specific
information about the asset in the notes to the financial statements.

Effective date
(Refer to Appendix C, Effective date) 1 January 2023 for IFRS 17 application
1 January 2024 for TFRS 17 application (Tentative)

The list of key amendment that IASB has issued to IFRS 17, on 25 June 2020:

Amendments of IFRS 17 Insurance Contracts
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Contractual service
margin attributable to
investment services

• (Refer to paragraph 34) Coverage units should be identified, considering the quantity of
benefits and expected period of both insurance coverage and investment services,
for contracts under the variable fee approach and for other contracts with an
‘investment-return service’ under the general model.

• (Refer to paragraph B65 (ka)) Costs related to investment activities should be
included as cash flows within the boundary of an insurance contract, to the extent that
the entity performs such activities to enhance benefits from insurance coverage for the
policyholder.

The list of key amendment that IASB has issued to IFRS 17, on 25 June 2020:

Amendments of IFRS 17 Insurance Contracts

Source : PwC In brief A look at current financial reporting issues, 25 June 2020
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Reinsurance
contracts held -
recovery of losses

• (Refer to paragraph 66A) When an entity recognises a loss on initial recognition of an
onerous group of underlying insurance contracts, or on addition of onerous underlying
contracts to a group, an entity should adjust the contractual service margin of a related group
of reinsurance contracts held and recognise a gain on the reinsurance contracts held.
(Refer to paragraph 70A) In case of applying PAA, the entity shall adjust the carrying amount
of the asset for remaining coverage.

• (Refer to paragraph 66B, B95B, and B119D) The amount of the loss recovered from a
reinsurance contract held is determined by multiplying the loss recognised on underlying
insurance contracts and the percentage of claims on underlying insurance contracts
that the entity expects to recover from the reinsurance contract held.

• (Refer to paragraph B119C) This requirement would apply only when the reinsurance
contract held is recognised before or at the same time as the loss is recognised on the
underlying insurance contracts.

The list of key amendment that IASB has issued to IFRS 17, on 25 June 2020:

Amendments of IFRS 17 Insurance Contracts

Source : PwC In brief A look at current financial reporting issues, 25 June 2020
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Other amendments
to IFRS 17

• (Refer to paragraph 7(h)) Scope exclusions for some credit card (or similar) contracts, and
some loan contracts.

• (Refer to paragraph 99) Presentation of insurance contract assets and liabilities in the
statement of financial position in portfolios instead of groups.

• (Refer to paragraph B115-B118) Applicability of the risk mitigation option when mitigating
financial risks using reinsurance contracts held and non-derivative financial instruments at fair
value through profit or loss.

• (Refer to paragraph B137) An accounting policy choice to change the estimates made in
previous interim financial statements when applying IFRS 17.

• (Refer to paragraph B66) Inclusion of income tax payments and receipts that are specifically
chargeable to the policyholder under the terms of an insurance contract in the fulfilment cash
flows.

• (Refer to Appendix C, Transition) Selected transition reliefs and other minor amendments.

The list of key amendment that IASB has issued to IFRS 17, on 25 June 2020:

Amendments of IFRS 17 Insurance Contracts

Source : PwC In brief A look at current financial reporting issues, 25 June 2020
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Other amendments
to IFRS 17 –
Exposure draft

• Issue: Different transition requirements between IFRS 17 and IFRS 9 which give rise to
accounting mismatch

• Proposed amendment: Present comparative information for financial asset as if C&M
requirement had been applied.

Please refer to the details in slide no. 17.

Exposure Draft, ‘Initial application of IFRS 17 and IFRS 9 - Comparative
information’

Amendments of IFRS 17 Insurance Contracts
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