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สารบัญ

1. ลกัษณะการดาํเนินงานและขอ้บงัคบัของธุรกิจ

2. Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́Â̈ ³  Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�(Premium and Premium Reserve)

3. ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน (Claims and Loss Reserve)

4. การประกนัภยัต่อ (Reinsurance)

5. £µ¬Á̧�·�Å�o�Â̈ ³ £µ¬°̧ ºÉ�Ç�

PwC

5. £µ¬Á̧�·�Å�o�Â̈ ³ £µ¬°̧ ºÉ�Ç�(Income Tax and Other Taxes)

6. �µ¦ �Îµ¦ �Á�·��°��»��µ¤ ¦ ³ �́��ª µ¤Á Ȩ́¥��(Risk Based Capital Framework – RBC)

7. �µ¦ �́��̧ Îµ®¦ �́�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́��µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É�4 Á¦ ºÉ°� �́�µ�¦ ³ �́�£¥́

8. อตัราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios)
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���̧É�1

ลกัษณะการดาํเนินงานและ

ข้อบังคบัของธุรกจิ

���̧É�1 ลักษณะการดาํเนินงาน และข้อบังคับของธุรกจิ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC

ข้อบังคบัของธุรกจิ

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย
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สารบัญ
• �ª µ¤®¤µ¥�Â̈ ³ ¨ �́¬�³ �́Éª Å��°��»¦ �·�

• ประเภทของการประกนัวินาศภยั

• ช่องทางการจดัจาํหน่ายและวิธีการจาํหน่าย 

• โครงสร้างองคก์รของธุรกิจประกนัภยั

• �¦ ³ �ª ��µ¦ �Îµ�»¦ �¦ ¦ ¤�̧É Îµ�́�

���̧É�1 ลักษณะการดาํเนินงาน และข้อบังคับของธุรกจิ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC

• �¦ ³ �ª ��µ¦ �Îµ�»¦ �¦ ¦ ¤�̧É Îµ�́�

• �µ¦ �Îµ�́��ª µ¤¤ É́����°��·��µ¦ �¦ ³ �́�£¥́�

• £µ¦ ³ ®�̧Ê ·��°��¦ ·¬�́�¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́

• รายงานทางการเงินของบริษทัประกนัวินาศภยั

• ®�nª ¥�µ��̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��»¦ �·��¦ ³ �́�£¥́

• ��®¤µ¥�Â̈ ³ ��¦ ³ Á�̧¥��nµ�Ç�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°�
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ประเภทของการประกนัวินาศภัย

�µ¦ �¦ ³ �́�£ ¥́Á�̧É¥ª �́��»��̈�(Personal Insurance)

• การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance)

• การประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance)

• การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลสาํหรับผูโ้ดยสารเรือโดยสารรับจา้ง (Boat Carrier)

• �µ¦ �¦ ³ �́�£¥́° »�́�·Á®�»�µ¦ Á�·��µ� Îµ®¦ �́�»¦ �·��ÎµÁ�̧É¥ª Â̈ ³ ¤�́�»Á�«�r�

���̧É�1 ลักษณะการดาํเนินงาน และข้อบังคับของธุรกจิ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC

• �µ¦ �¦ ³ �́�£¥́° »�́�·Á®�»�µ¦ Á�·��µ� Îµ®¦ �́�»¦ �·��ÎµÁ�̧É¥ª Â̈ ³ ¤�́�»Á�«�r�

(Travel Accident Insurance for Tour operation and guides)

• การประกนัสุขภาพ (Health Insurance)
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ประเภทของการประกนัวินาศภัย

�µ¦ �¦ ³ �́�£ ¥́Á�̧É¥ª �́��¦ ¡́ ¥r ·��(Property Insurance)

•  Îµ®¦ �́�̧É° ¥¼n° µ«¥́

• สาํหรับสถานประกอบธุรกิจ 

• สาํหรับธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance)

การประกนัอคัคภีัย (Fire Insurance)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�1 ลักษณะการดาํเนินงาน และข้อบังคับของธุรกจิ

PwC 6
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• สาํหรับธุรกิจหยดุชะงกั (Business Interruption Insurance)

• การประกนัภยัตวัเรือ (Hull Insurance)

• การประกนัภยัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศ (Cargo Insurance)

• การประกนัภยัการขนส่งสินคา้ในประเทศ (Inland Transit Insurance)

การประกนัภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance)



ประเภทของการประกนัวินาศภัย

�µ¦ �¦ ³ �́�£ ¥́Á�̧É¥ª �́��¦ ¡́ ¥r ·��(Property Insurance)

• การประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั (Compulsory Motor Insurance)

• การประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ (Voluntary Motor Insurance)

การประกนัภัยรถยนต์ (Motor Insurance)

���̧É�1 ลักษณะการดาํเนินงาน และข้อบังคับของธุรกจิ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC 7
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• การประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ (Voluntary Motor Insurance)

• �́ª ° ¥nµ���µ¦ �¦ ³ �́��ª µ¤Á Ȩ́¥��»���·���µ¦ �¦ ³ �́�£¥́Á�oµ�oµ�

การประกนัภัยเบด็เตลด็ 

(Miscellaneous Insurance)



ประเภทของการประกนัวินาศภัย

�µ¦ �¦ ³ �́�£ ¥́Á�̧É¥ª �́��ª µ¤ ¦ �́�·��µ���®¤µ¥�(Liability Insurance)

• การประกนัภยัความรับผดิต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance)

• การประกนัภยัความรับผดิจากผลิตภณัฑ ์(Product Liability Insurance)

• การประกนัภยัความรับผดิจากการประกอบวิชาชีพ (Professional Liability Insurance)

• การประกนัภยัเงินทดแทนคนงาน (Worker’s Compensation Insurance)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�1 ลักษณะการดาํเนินงาน และข้อบังคับของธุรกจิ

PwC

• การประกนัภยัเงินทดแทนคนงาน (Worker’s Compensation Insurance)

• การประกนัภยัความรับผดิของนายจา้ง (Employer’s Liability Insurance)

• �µ¦ �¦ ³ �́�£¥́�ª µ¤ ¦ �́�·��°��¦ ¦ ¤�µ¦ Â̈ ³ Á�oµ®�oµ�̧É�(Directors and Officers Liability Insurance)

• การประกนัภยัอิสรภาพ (Bail Bond Insurance)
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ช่องทางการจัดจําหน่ายและวิธีการจําหน่าย

ช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution Channels)

• ตวัแทนประกนัวินาศภยั (Agent)

• นายหนา้ประกนัวินาศภยั (Broker)

• การเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัภยัผา่นธนาคาร (Bancassurance)

���̧É�1 ลักษณะการดาํเนินงาน และข้อบังคับของธุรกจิ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC

วธีิการจัดจําหน่าย (Types of sales and marketing)

• ระบบวิธีการขายตรง (Direct Sales)

• �µ¦ �µ¥�nµ� ºÉ°�(Mass Marketing)

• การเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัภยัผา่นทางโทรศพัท ์(Call Center and Telemarketing)
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โครงสร้างองค์กรของธุรกจิประกนัภัย (Organization Structure)

���̧É�1 ลักษณะการดาํเนินงาน และข้อบังคับของธุรกจิ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย
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�¦ ³ �ª ��µ¦ �Îµ�»¦ �¦ ¦ ¤�Ȩ́ Îµ�́��(Significant Processes)

• �µ¦ �¦ ³ Á¤·��ª µ¤Á Ȩ́¥��(Risk assessment)

• �µ¦ �Îµ®��° �́¦ µÁ�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�(Pricing)

• การประกนัภยัต่อ (Reinsurance)

- วิธีการทาํประกนัภยัต่อ (Method of reinsurance) สามารถแบ่งได ้3 วิธี 2 รูปแบบ

◦ วิธีการทาํประกนัภยัต่อ: 1) การประกนัภยัต่อเฉพาะราย   2) ตามสญัญา    3) กลุ่ม

���̧É�1 ลักษณะการดาํเนินงาน และข้อบังคับของธุรกจิ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC

วิธีการทาํประกนัภยัต่อ 1) การประกนัภยัต่อเฉพาะราย   2) ตามสญัญา    3) กลุ่ม

◦ รูปแบบการทาํประกนัภยัต่อ: 1) การประกนัภยัต่อแบบเป็นสดัส่วน   2) แบบไม่เป็นสดัส่วน

- ลกัษณะการดาํเนินการรับประกนัภยัต่อ:

◦ การรับประกนัภยัก่อนส่งต่อ (Fronting)

◦ การประกนัภยัในอาณติั (Captives)

• กระบวนการชดใชค่้าสินไหมทดแทน (Claim Process)

• กระบวนการทางดา้นเอกสารและบนัทึกบญัชี (Documents and Accounting Record)
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�µ¦ �Îµ�́��ª µ¤ ¤ É́����°��·��µ¦ �¦ ³ �́�£ ¥́

สินทรัพย์หนุนหลงั

• ®¨ �́�¦ ¡́ ¥r�̧Éª µ�Åª o�́��µ¥�³ Á�̧¥��µ¤�¦ ³ Á£��µ¦ �¦ ³ �́�£¥́

- 3,500,000 �µ��n°�¦ ³ Á£��°��µ¦ �¦ ³ £�́£ ¥́�µ¤�̧É�Îµ®��Ä����¦ ³ �¦ ª �

•  ·��¦ ¡́ ¥r�̧É�́� ¦ ¦ Á�È�Á�·� Îµ¦ °�

- ®¨ �́�¦ ¡́ ¥r�̧Éª µ�Á�È�Á�·� Îµ¦ °��́��µ¥�³ Á�̧¥� Îµ®¦ �́Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É¥�́Å¤n��Á�È�¦ µ¥Å�o��µ¤¤µ�¦ µ�24

���̧É�1 ลักษณะการดาํเนินงาน และข้อบังคับของธุรกจิ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC

- ®¨ �́�¦ ¡́ ¥r�̧Éª µ�Á�È�Á�·� Îµ¦ °��́��µ¥�³ Á�̧¥� Îµ®¦ �́Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É¥�́Å¤n��Á�È�¦ µ¥Å�o��µ¤¤µ�¦ µ�24

◦ วางเงินสาํรองเป็นจาํนวนร้อยละ 25 �°� Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É�¦ µ��Ä����µ¦ Á�·�¦ µ¥Å�¦ ¤µ �̧É�1 และ 3

-  ·��¦ ¡́ ¥r�̧É�́� ¦ ¦ Á�È�Á�·� Îµ¦ °� Îµ®¦ �́®�̧Ê ·�Â̈ ³ £µ¦ ³ �¼�¡ �́�µ¤ �́�µ�¦ ³ �́�£¥́¤µ�¦ µ�27/4

◦ �Îµ ·��¦ ¡́ ¥r�̧É�́� ¦ ¦ Á�È�Á�·� Îµ¦ °��µ¤¤µ�¦ µ�23 โดยจดัสรรไม่นอ้ยกวา่จาํนวนเงินสาํรองและจาํนวน
®�̧Ê ·�Â̈ ³ £µ¦ ³ �¼�¡ �́¦ ª ¤�́��Ã�¥�¦ ·¬�́�³�Îµ�¦ ¡́ ¥r ·�Á®¨ nµ�̧ÊÅ��n° £µ¦ ³ �¼�¡ �́Å¤nÅ�o
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�µ¦ �Îµ�́��ª µ¤ ¤ É́����°��·��µ¦ �¦ ³ �́�£ ¥́

การจัดสรรเงนิสํารอง ตามมาตรา 23 วรรค 2

•  Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É¥�́Å¤n��Á�È�¦ µ¥Å�o�

• เงินสาํรองสาํหรับค่าสินไหมทดแทน

• Á�·� Îµ¦ °�° ºÉ��Á�n��Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́¦ �̈́ nª �®�oµ�

���̧É�1 ลักษณะการดาํเนินงาน และข้อบังคับของธุรกจิ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC

การดาํรงเงนิกองทุน

• บริษทัประกนัวินาศภยัตอ้งมีอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequecy Ratio)

Å¤n�ÎÉµ�ª nµ¦ o° ¥¨ ³ �140 �́Ê�Â�nª �́�̧É�1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไป 

การลงทุน

• ปฎิบติัตามประกาศ คปภ. Á¦ ºÉ°��µ¦ ¨ ��»��¦ ³�°�»¦ �·�° ºÉ��°��¦ ·¬�́�¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́�¡ .ศ. 2556 ลง
ª �́�̧É�30 กนัยายน 2556
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£µ¦ ³ ®�Ȩ̂ ·��°��¦ ·¬�́�¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́

ค่าสินไหมทดแทน 

(Loss Reserve)

���̧É�1 ลักษณะการดาํเนินงาน และข้อบังคับของธุรกจิ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC 14

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย

Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É¥�́Å¤n�º° Á�È�¦ µ¥Å�o�
(Unearned Premium

Reserve: UPR)

พฤศจิกายน 2556



รายงานทางการเงินของบริษทัประกนัวินาศภัย (Financial Reports)

���µ¦ Á�·��̧É�́��Îµ�µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧

• งบการเงิน (Statutory Financial Statements)

- ���µ¦ Á�·�Å�¦ ¤µ �̧É�¼o °��́��̧ °��µ�¥ºÉ�£µ¥Ä��45 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของไตรมาส

- ���µ¦ Á�·�¦ µ¥�̧�̧É�¼o °��́��̧�¦ ª � °��Â̈ ³ Â ���ª µ¤Á®È�Â̈ oª �¥ºÉ�£µ¥Ä��4 Á�º°���́�Â�nª �́ ·Ê� »�¦ °��̧

• รายงานแบบรายการงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัประกนัวนิาศภยั

- ประกาศสถานะการเงินภายใน 15 ª �́�́��́Ê�Â�nª �́�̧É n����µ¦ Á�·�Ä®o��£ . ในหนงัสือพิมพร์ายวนัไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั และในปิดประกาศ ณ 
สาํนกังานใหญ่ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน

���̧É�1 ลักษณะการดาํเนินงาน และข้อบังคับของธุรกจิ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC

สาํนกังานใหญ่ไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน

¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·��̧É�́��ÎµÃ�¥Ä�o®¨ �́�µ¦ �¦ ³ Á¤ ·��¦ ¡́ ¥r ·�Â̈ ³ ®�̧Ê ·��̧É�¦ ³ �µ«Ã�¥��£ .

• ¦ µ¥�µ�Á�̧É¥ª �́��µ�³�µ��µ¦ Á�·��(Monthly Financial Position Report): ¥ºÉ�£µ¥Ä� ·Ê�Á�º°��́�Å��

• รายงานประจาํปีแสดงการดาํเนินงานของบริษทั: ¥ºÉ�£µ¥Ä��4 Á�º°��́�Â�nª �́ ·Ê�¦ °��̧��·�·�

• ¦ µ¥�µ��µ¦ �Îµ¦ �Á�·��°��»��µ¤ ¦ ³ �́��ª µ¤Á Ȩ́¥��°��¦ ·¬�́�¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́�(Risk Based Capital Return)

- �Îµ n�£µ¥Ä� ·Ê�Á�º°��́�Å��(รายเดือน), นาํส่งภายใน 45 วนันบัแต่วนัสุดทา้ยของไตรมาส (รายไตรมาส), นาํส่งภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
 ·Ê��̧��·�·��(รายปี)

• ¦ µ¥�µ��µ¦ �Îµ�ª ��ª µ¤ ¦ �́�·��µ¤�¦ ¤�¦ ¦ ¤ r�¦ ³ �́�£¥́�̧É¦ �́¦ °�Ã���́���·�«µ �¦ r�¦ ³ �́�£¥́�(ประจาํปี)

15
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®�nª ¥�µ��Ȩ́Á�̧É¥ª �o° ��́��»¦ �·��¦ ³ �́�£ ¥́�(Relevant Organizations)

• สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) (The Office of Insurance

Commission : OIC)

• กองทุนประกนัวินาศภยั (Non-life Guarantee Fund)

• สมาคมประกนัวินาศภยัไทย (Thai General Insurance Association : TGIA)

• บริษทักลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั (Road Accident Victims Protection Company

Limited)

���̧É�1 ลักษณะการดาํเนินงาน และข้อบังคับของธุรกจิ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC

Limited)

• กองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั (Vitim Protection Fund)

• สภาธุรกิจประกนัภยัไทย

• สถาบนัประกนัภยัไทย (Thailand Insurance Institute)

16
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��®¤µ¥Â̈ ³ ��¦ ³ Á�¥̧��nµ�Ç�Ȩ́Á�̧É¥ª �o° ��(Laws and Regulations)

• พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2535 (Non-life Insurance Act)

• พระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 (Motor Vehicle Victims Act B.E. 2535)

���̧É�1 ลักษณะการดาํเนินงาน และข้อบังคับของธุรกจิ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC 17
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���̧É�2

Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�

Â̈ ³  Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́

���̧É�2 Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Â¨ ³  Îµ¦ ° �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC

Â̈ ³  Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย
18
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สารบัญ
• บทนาํ (Introduction)

• ��®¤µ¥�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��µ¦ ¦ �́�¦ ³ �́�£¥́ (Insurance laws)

• ®¨ �́�µ¦ �́��̧Â̈ ³ �µ¦ ��·�́�·Ã�¥�́Éª Å��µ��µ¦ �́��̧�(Accounting principles and

Accounting practice)

• กระบวนการรับประกนัภยั และการลงบญัชี (Underwriting process and accounting

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�2 Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Â¨ ³  Îµ¦ ° �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́

PwC

• กระบวนการรับประกนัภยั และการลงบญัชี (Underwriting process and accounting

record)

• การนาํเสนอในงบการเงิน (Financial Statement Presentation)

• �Îµ�̧ÊÂ��Á¡ ·É¤Á�·¤Ä��µ���·�́�·

19
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Á�Ȩ̂¥�¦ ³ �́�£ ¥́¦ �́�(Written Premium)

Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́¦ �́�³�¼��¥° ¥¦ �́¦ ¼oÁ�È�¦ µ¥Å�o�µ¤ ¦ ³ ¥³ �»o¤�¦ °��°� �́�µ

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�2 Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Â¨ ³  Îµ¦ ° �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́

PwC

•  Îµ®¦ �́ �́�µ�̧É¤ ¦̧ ³ ¥³ �ª µ¤�»o¤�¦ °�¤µ��ª nµ�1 �̧�° µ�Â ��Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́¦ �́ nª ��̧ÉÁ�·��1 �̧Åª oÄ�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́¦ �́
ล่วงหนา้ (Advanced Premium)

20
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Â ��Á�È�¦ µ¥Å�o�°��ª��́Ê�Ç

Â ��Á�È�®�̧Ê ·��°��¦ ·¬�́



ค่าบําเหน็จ (Commission)

การบนัทกึบญัชีของค่าบาํเหน็จสามารถกระทาํได้ 2 แบบ 

• บนัทึกเป็นรายจ่ายทนัที

• ทยอยรับรู้ตามการรับรู้ของรายได ้(Deferred Acquisition Cost - DAC)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�2 Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Â¨ ³  Îµ¦ ° �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́

PwC

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย
21
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การรับประกนัภัย (Underwriting)

2 รูปแบบหลัก

• การรับประกนัภยัโดยตรง (Direct Insurance)

 �¦ ·¬�́¦ �́�ª µ¤Á Ȩ́¥��́Ê��Îµ�ª �

 �¦ ·¬�́®¨ µ¥¦ µ¥¦ nª ¤ ¦ �́�ª µ¤Á Ȩ́¥��(Co-Insurance) ตามสดัส่วน

 บริษทัหลายรายร่วมกนัออกกรมธรรมฉ์บบัเดียวใหผู้เ้อาประกนัภยั (Co-sign)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�2 Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Â¨ ³  Îµ¦ ° �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́

PwC

• การรับประกนัภยัต่อ (Inward Reinsurance or Assumed Insurance)

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย
22
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��®¤µ¥�Ȩ́Á�̧É¥ª �o°��́��µ¦ ¦ �́�¦ ³ �́�£ ¥́�(Insurance Laws)

• �µ¦ �Îµ®��Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�(Premium Rate): ไดรั้บอนุมติัจากนายทะเบียน

• �µ¦ Á�È�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�(Premium Collection)

- การประกนัภยัรถยนต ์: Cash Before Cover (CBC)

◦ บุคคล: Á�È�Á�̧Ê¥Ä®o�¦ ��oª ��n°�Á¦ ·É¤�»o¤�¦ °��

◦ นิติบุคคล: ภายใน  15 ª �́�́�Â�nª �́Á¦ ·É¤�»o¤�¦ °��

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�2 Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Â¨ ³  Îµ¦ ° �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́

PwC

- �µ¦ �¦ ³ �́�£¥́° ºÉ�

◦ �Îµ¦ ³ Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�¦ µ¥�̧: ภายใน  60 ª �́�́�Â�nª �́Á¦ ·É¤�»o¤�¦ °��

◦ �Îµ¦ ³ Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�¦ µ¥�ª�: ภายใน  60 วนันบัแต่วนัครบกาํหนดชาํระของแต่ละงวด

23
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��®¤µ¥�Ȩ́Á�̧É¥ª �o°��́��µ¦ ¦ �́�¦ ³ �́�£ ¥́�(Insurance Laws)

• อตัราค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ (Commission)

�¦ ³ Á£��°��ª µ¤Á Ȩ́¥�£ ¥́ ° �́¦ µÅ¤nÁ�·�¦ o° ¥¨ ³ �°�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́

ประกนัอคัคีภยั

ระยะเวลาประกนัภยั 1-3 ปี

ระยะเวลาประกนัภยั 4-9 ปี

ระยะเวลาประกนัภยั 10-14 ปี

23

20

17

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�2 Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Â¨ ³  Îµ¦ ° �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́

PwC 24
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ระยะเวลาประกนัภยั 10-14 ปี

ระยะเวลาประกนัภยั 15-19 ปี

ระยะเวลาประกนัภยั 20-25 ปี

ระยะเวลาประกนัภยั 26-30 ปี

17

15

13

12

ประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง 13

ประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจ 18

ประกนัภยัรถยนตภ์าคบงัคบั 12

�¦ ³ �́�£¥́° ºÉ� 18



กระบวนการรับประกนัภัยและการลงบัญชี 
(Underwriting Process and Accounting Record)

�µ¦ ¡ ·�µ¦ �µÂ̈ ³�µ¦ �¦ ³ Á¤ ·��ª µ¤Á Ȩ́¥��(Underwriting Process)

�µ¦ �́��¹��́��̧Á¤ºÉ° Á¦ ·É¤Ä®o�µ¦ �»o¤�¦ °�

Dr. Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�oµ�¦ �́����������XXX

Cr. Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́¦ �́�����������������������������XXX

¦ µ¥Å�oÁ�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́¦ �́¦ ¼o���ª �́Á¦ ·É¤Ä®o�ª µ¤�»o¤�¦ °�

Statement of
Financial Position

Asset
Premium

Statement of
Comprehensive

Income

Revenue
Gross Written

Premium

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�2 Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Â¨ ³  Îµ¦ ° �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́

PwC

¦ µ¥Å�oÁ�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́¦ �́¦ ¼o���ª �́Á¦ ·É¤Ä®o�ª µ¤�»o¤�¦ °�

Dr. ค่าบาํเหน็จ                           XXX

Cr. ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย                           XXX

�nµ�ÎµÁ®�È�¦ �́¦ ¼o���ª �́Á¦ ·É¤Ä®o�ª µ¤�»o¤�¦ °�

25
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Premium
Receivable
(Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�oµ�¦ �́)

Liability
Other Liability
(ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย)

Premium
(Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́¦ �́)

Expense
Commissions and

brokerages
(ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ)



กระบวนการรับประกนัภัยและการลงบัญชี 
(Underwriting Process and Accounting Record)

�µ¦ �́�Á�È�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�(Premium Collection)

�µ¦ �́��¹��́��̧Á¤ºÉ° Á¦ ·É¤Å�o¦ �́�Îµ¦ ³ �nµÁ�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́

Dr. เงินสด                                 XXX

ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย         XXX

Cr. Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�oµ�¦ �́�����������������������������XXX

Statement of
Financial Position

Asset
Premium
Receivable

Â¥��¦ ³ Á£��µ¤° µ¥»®�̧ÊÂ̈ ³
¡ ·�µ¦ �µª nµ�ÎµÁ�È��o°��́Ê��nµÁ�ºÉ°

®�̧Ê � ¥́�³  ¼�®¦ º° Å¤n

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�2 Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Â¨ ³  Îµ¦ ° �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́

PwC

Cr. Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�oµ�¦ �́�����������������������������XXX

�¦ �̧�́Ê��nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼�

Dr. ®�̧Ê � ¥́�³  ¼����������������������������XXX

Cr. �nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼� XXX
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Receivable
(Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�oµ�¦ �́)

Liability
Other Liability
(ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย)

®�̧Ê � ¥́�³  ¼�®¦ º° Å¤n



กระบวนการรับประกนัภัยและการลงบัญชี 
(Underwriting Process and Accounting Record)

การจ่ายค่าจ้างและค่าบาํเหน็จ (Commission)

ª ·�̧�̧É�1: บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายทนัที

Dr. ค่าบาํเหน็จ                                 XXX

Cr. ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย                    XXX

Statement of
Financial Position

Asset
ตน้ทุนในการไดม้ารอตดับญัชี

Statement of
Comprehensive

Income

Expense
ค่าจา้งและคา่บาํเหน็จ

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�2 Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Â¨ ³  Îµ¦ ° �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́

PwC

ª ·�̧�̧É�2: บนัทึกตน้ทุนการไดม้าเป็นสินทรัพย ์(DAC)

Dr. ค่าบาํเหน็จ                                 XXX

Cr. ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย                    XXX

Dr. ตน้ทุนในการไดม้ารอตดับญัชี   XXX

Cr. �o��»�Ä��µ¦ Å�o¤µ¦ ° �́��́��̧Á¡ ·É¤�(ลด) XXX
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Liability
®�̧Ê ·�° ºÉ��(ค่าบาํเหน็จคา้งจ่าย)

ตน้ทุนในการไดม้า
¦ ° �́�Á¡ ·É¤�(ลด)



กระบวนการรับประกนัภัยและการลงบัญชี 
(Underwriting Process and Accounting Record)

Accounting Period

Period of Cover

การจ่ายค่าจ้างและค่าบาํเหน็จ (Commission) - DAC

1 July
(Policy effective date) 31 Dec 30 June1 Jan

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�2 Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Â¨ ³  Îµ¦ ° �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́

PwC 28

Period of Cover

• Earned Commissions • DAC

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย พฤศจิกายน 2556



กระบวนการรับประกนัภัยและการลงบัญชี 
(Underwriting Process and Accounting Record)

�nµÄ�o�nµ¥° ºÉ��̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��µ¦ �¦ ³ �́�£ ¥́�(Other underwriting expenses)

�nµÄ�o�nµ¥° ºÉ��̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��́��µ¦ �¦ ³ �́�£¥́�Á�n��Á�·�Á�º°�Á�oµ®�oµ�̧É  nµ¥¦ �́�¦ ³ �́�£¥́��nµÁ�nµ Îµ�́��µ� nª ��̧ÉÄ�o�µ�Ã�¥
  nµ¥¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�Á�È��o���º° Á�È��o��»�Ä��µ¦ Å�o¤µ�¹É��¦ ¤�¦ ¦ ¤ r�(Acquisition cost) �¦ ³ Á£�®�¹É��°��»¦ �·�
�¦ ³ �́�£¥́��µ¦ �́��¹��́��̧Ä��́Ê��o��³ Á�È�Å��µ¤®¨ �́��·�́�·�́Éª Å��Â�n�³ ¤�̧µ¦ �́��¦ ³ Á£�¦ µ¥�µ¦ Ä®¤n���ª �́ ·Ê�¦ °�
�́��̧��¹É�° µ�¤�̧µ¦ �́� nª ��(Allocation) Á�oµ¤µÁ�̧É¥ª �o°�

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�2 Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Â¨ ³  Îµ¦ ° �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́

PwC

• �nµÄ�o�nµ¥Á�̧É¥ª �̧É�́�¡ �́��µ�Ä�  nµ¥¦ �́�¦ ³ �́�£¥́®¦ º° Á�·�Á�º°��°��́ª Â���¦ ³ �́�£¥́

• �nµÁ�nµ Îµ�́��µ� nª ��̧ÉÄ�o�µ�Ã�¥  nµ¥¦ �́�¦ ³ �́�£¥́

• �nµÄ�o�nµ¥�nµ�Ç¦ ª ¤�¹��nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ�°�° »��¦ �rÁ�̧É¥ª �́�«¼�¥rÃ�¦ «¡́ �r�¦ �̧�µ¥�nµ��µ�Ã�¦ «¡́ �r
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�µ¦ �Îµ�ª � Îµ¦ ° �Á�Ȩ̂¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Ȩ́¥�́Å¤n�º° Á�È�¦ µ¥Å�o�(UPR)
ª ·�̧Á�̈ Ȩ́¥¦ µ¥Á�º° ��(1/24)

ª ·�̧�Ȩ̂Ä�o ¤¤�·�µ��̧Éª nµ�¦ ·¬�́¤ Á̧�Ȩ̂¥�¦ ³ �́�£ ¥́¦ �́° ¥nµ� ¤ ÎÉµÁ ¤ ° �̈ ° ��Ế�Á�º° �Ä�Â�n̈ ³ Á�º° ���́��Ế��nµÁ�¨ Ȩ́¥�° �Á�Ȩ̂¥�¦ ³ �́�£ ¥́�̧É�กเป็น
รายได้ (Earned premium) แล้วของแต่ละเดือน คือ ½ เดือน 

�� ·Ê�Á�º°��9 �¦·¬�́�³ ¤Á̧�̧Ê¥�¦ ³ �́��̧É¦ �́¦¼oÁ�È�¦ µ¥Å�o�������= 17/24 �°�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́¦ �́
Â¨ ³ ¤Á̧�̧Ê¥�¦ ³ �́��̧É¥�́Å¤n��Á�È�¦ µ¥Å�o� = 7/24

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�2 Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Â¨ ³  Îµ¦ ° �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́
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1 ม.ค. 25X1 31 ธ.ค. 25X130 ก.ย. 25X1¦ µ¥Å�oÁ�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́¦ �́= 17/24

Á�̧Ê¥�¦ ³ �́��̧É¥�́Å¤n��Á�È�¦ µ¥Å�o= 7/24
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�µ¦ �Îµ�ª � Îµ¦ ° �Á�Ȩ̂¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Ȩ́¥�́Å¤n�º° Á�È�¦ µ¥Å�o�(UPR)
ª ·�̧Á�̈ Ȩ́¥¦ µ¥�̧�(1/365)

�µ¦ �Îµ�ª �Ã�¥ª ·�̧�̧Ê��¦ ·¬�́�ÎµÁ�È��o°�¤�̧o° ¤ ¼̈¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�»o¤�¦ °��°��»�¦ µ¥�¦ ¤�¦ ¦ ¤ r�Â̈ ³ Å¤n�Îµ�́�ª nµ�o°�¤ ¦̧ ³ ¥³ Áª ¨ µ
คุม้ครองเป็น 1 �̧Á�nµ�́Ê�

UPR = Á�̧Ê¥�¦ ³ �́���* ¦ ³ ¥³ Áª ¨ µÄ®o�ª µ¤�»o¤�¦ °��̧ÉÁ®¨ º° ° ¥¼n�µ¤�¦ ¤�¦ ¦ ¤ r

¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�»o¤�¦ °��́Ê�®¤�

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�2 Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Â¨ ³  Îµ¦ ° �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́
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¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�»o¤�¦ °��́Ê�®¤�

�µ¦ �́��¹��́��̧�°� Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�̧É¥�́Å¤n�º° Á�È�¦ µ¥Å�o

Dr.  Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É¥�́Å¤n�º° Á�È�¦ µ¥Å�oÁ¡ ·É¤�¹Ê��(ลดลง) XXX

Cr.  Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É¥�́Å¤n�º° Á�È�¦ µ¥Å�o���������������������������������������������XXX

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย



�µ¦ �Îµ�ª � Îµ¦ ° ��ª µ¤Á Ȩ́¥�£ ¥́�Ȩ́¥�́Å¤n ·Ê� »��(Unexpired Risk Reserve – URR)

วัตถุประสงค์: Á¡ ºÉ° �¦ ³ Á¤ ·�ª nµ�¦ ·¬�́¤ ̧ Îµ¦ ° �Á�Ȩ̂¥�¦ ³ �́�£ ¥́ (Unearned premium reserve: UPR) เพียงพอ
®¦ º° Å¤n�̧É�³ ¦ ° �¦ �́�nµ ·�Å®¤��Â���̧É�³ Á�·��¹Ê�Ä�° �µ��

> UPR  URR

1. �nµ ·�Å®¤��Â���̧É�µ�ª nµ�³ Á�·��¹Ê�
2. ค่าจดัการค่าสินไหมทดแทน
3. ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการกรมธรรมป์ระกนัภยั

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�2 Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Â¨ ³  Îµ¦ ° �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́

PwC 32
พฤศจิกายน 2556สมาคมประกนัวินาศภยัไทย

สาํรอง�ª µ¤Á Ȩ́¥�£¥́�̧É¥�́Å¤n ·Ê� »���= (ก+ข+ค) x Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É¥�́Å¤n�º° Á�È�¦ µ¥Å�o

Á¤ºÉ°����= อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ 
(Ultimate Loss Ratio)

= ค่าสินไหมทดแทน            .
Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É�º° Á�È�¦ µ¥Å�o

ข = อตัราส่วนค่าจดัการค่าสินไหมทดแทน 
(Loss Adjustment Ratio)

= ค่าจดัการค่าสินไหมทดแทน  .
Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É�º° Á�È�¦ µ¥Å�o

ค = อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
กรมธรรมป์ระกนัภยั 
(Maintenance Expense Ratio)

= ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการกรมธรรมป์ระกนัภยั
Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É�º° Á�È�¦ µ¥Å�o



�µ¦ �Îµ�ª � Îµ¦ ° ��ª µ¤Á Ȩ́¥�£ ¥́�Ȩ́¥�́Å¤n ·Ê� »��(URR)

แนวปฏิบตั:ิ หากบริษทัพิจารณาแลว้พบวา่มีความไม่เพียงพอ (Premium deficiency)

• �¦ �̧�¦ ·¬�́�̧ÉÁ̈º°��́��¹��o��»�Ä��µ¦ Å�o¤µÁ�È��nµÄ�o�nµ¥�́��̧�---> �¦ ·¬�́�³�o°��́Ê�Á¡ ·É¤  Îµ¦ °��ª µ¤Á Ȩ́¥�£¥́�̧É¥�́
Å¤n ·Ê� »��(Unexpired risk reserve: URR) ทนัที

Dr.  Îµ¦ °��ª µ¤Á Ȩ́¥�£¥́�̧É¥�́Å¤n ·Ê� »�Á¡ ·É¤�¹Ê��(ลดลง) XXX

Cr.  Îµ¦ °��ª µ¤Á Ȩ́¥�£¥́�̧É¥�́Å¤n ·Ê� »� XXX

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�2 Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Â¨ ³  Îµ¦ ° �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́

PwC
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• กรณีบริษทัเลือกการบนัทึกตน้ทุนในการไดม้าเป็นสินทรัพย ์(Capitalisation of acquisition cost) --- >

Ä®o�¦ ·¬�́�́Ê��¦ �̈́��o��»�Ä��µ¦ Å�o¤µ¦ ° �́��́��̧�(Deferred acquisition cost) ก่อน แต่หากความไม่เพียงพอ 
(Premium deficiency) ¥�́¤ °̧ ¥¼n��¦ ·¬�́�¹��́Ê� Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É¥�́Å¤n��Á�È�¦ µ¥Å�o�(Unearned premium

reserve) Á¡ ·É¤

Dr.  Îµ¦ °��ª µ¤Á Ȩ́¥�£¥́�̧É¥�́Å¤n ·Ê� »�Á¡ ·É¤�¹Ê��(ลดลง) XXX

Cr.  Îµ¦ °��ª µ¤Á Ȩ́¥�£¥́�̧É¥�́Å¤n ·Ê� »� XXX

ตน้ทุนในการไดม้ารอตดับญัชี XXX



การนําเสนอในงบการเงิน (Financial Statement Presentation)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�2 Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Â¨ ³  Îµ¦ ° �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́

บริษทั………………..ประกนัวินาศภยั จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

��ª �́�̧É�………………….…25X1 และ  25X0
สินทรัพย์

หมายเหตุ 25X1 25X0

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 .......... ..........

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับสุทธิ 2 .......... ..........

Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�oµ�¦ �́ »��·��� 3 .......... ..........

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ-สุทธิ 4 .......... ..........

PwC
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สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ-สุทธิ 4 .......... ..........

……….

รวมสินทรัพย์

Ceded
UPR

®�̧Ê ·�
………
®�̧Ê ·��µ� �́�µ�¦ ³ �́�£¥́ .................. ..................

สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
คา้งจ่าย

10 .................. ..................

 Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É¥�́Å¤n�º° Á�È�¦ µ¥Å�o 11 .................. ..................
……… .................. ..................
¦ ª ¤®�̧Ê ·� .................. ..................
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คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�2 Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Â¨ ³  Îµ¦ ° �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�oµ�¦ �́

(หน่วย : บาท)
25X1 25X0

จากผู้เอา
ประกันภัย

จากตัวแทน    
และนายหน้า
ประกันวนิาศ

ภัย

จากการรับ
ประกันภัย

ต่อ รวม

จากผู้เอา
ประกันภั

ย

จากตัวแทน    
และนายหน้า
ประกันวนิาศ

ภัย

จากการรับ
ประกันภัย

ต่อ รวม

PwC
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ประกันภัย ภัย ต่อ รวม ย ภัย ต่อ รวม
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
คา้งรับ 30 - 60 วนั .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
คา้งรับ 60 - 90 วนั .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
คา้งรับ 90 วนั -1 ปี .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
¦ ª ¤Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�oµ�¦ �́ .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
®�́��nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼� .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�oµ�¦ �́�– สุทธิ .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

4.  สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ-สุทธิ
(หน่วย : บาท)

25X1 25X0

เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัตอ่

Á�·��oµ�¦ �́Á�̧É¥ª �́��µ¦ �¦ ³ �́�£¥́�n° -สุทธิ .......... ..........

 Îµ¦ °��¦ ³ �́�£¥́�n°  nª ��̧ÉÁ¦ ¥̧��º��µ��¦ ·¬�́�¦ ³ �́�£¥́�n° .......... ..........

¨ ¼�®�̧Ê�¦ ³ �́�£¥́�n° ° ºÉ��� .......... ..........

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่-สุทธิ .......... ..........

PwC
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�°��µ��̧ÊÄ®o�ÎµÂ��° µ¥»¦ µ¥�µ¦ Á�·����oµ�¦ �́�µ��µ¦ �¦ ³ �́�£¥́�n°��́��̧Ê

(หน่วย : บาท)

25X0 25X1

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ .......... ..........

คา้งรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน .......... ..........

   คา้งรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี .......... ..........

คา้งรับเกินกวา่ 2 ปี .......... ..........

¦ ª ¤Á�·��oµ�¦ �́Á�̧É¥ª �́��µ¦ �¦ ³ �́�£¥́�n° .......... ..........

®�́��nµÁ�ºÉ°®�̧Ê � ¥́�³  ¼� .......... ..........

Á�·��oµ�¦ �́Á�̧É¥ª �́��µ¦ �¦ ³ �́�£¥́�n°�- สุทธิ .......... ..........
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

11.  Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�̧É¥�́Å¤n�º° Á�È�¦ µ¥Å�o
11.1  Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�̧É¥�́Å¤n�º° Á�È�¦ µ¥Å�o

(หน่วย : บาท)

25X1 25X0

1 มกราคม .......... ..........

Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́¦ �́ Îµ®¦ �́�̧ .......... ..........

Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É�º° Á�È�¦ µ¥Å�oÄ��̧�̧Ê .......... ..........

31 ธนัวาคม .......... ..........
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31 ธนัวาคม .......... ..........

11.2  Îµ¦ °��ª µ¤Á Ȩ́¥�£ ¥́�̧É¥�́Å¤n ·Ê� »�

(หน่วย : บาท)

25X1 25X0

1 มกราคม .......... ..........

�¦ ³ ¤µ��µ¦ �nµ ·�Å®¤�̧É�³ Á�·��¹Ê�Ä��̧�̧Ê .......... ..........

�ª µ¤Á Ȩ́¥�£¥́�̧É®¤�Å�Â̈ oª Ä��̧�̧Ê .......... ..........

       31 ธนัวาคม .......... ..........
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คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�2 Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Â¨ ³  Îµ¦ ° �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́

บริษทั………………..ประกนัวนิาศภยั จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

 Îµ®¦ �́�̧� ·Ê� »��ª �́�̧É�………………….…25X1 และ  25X0

(หน่วย :บาท)

หมายเหตุ 25X1 25X0

รายได้

Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É�º° Á�È�¦ µ¥Å�o »��· ........ ........

รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ .......... ..........

PwC
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รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จ .......... ..........

       รวมรายได้ .......... ..........
ค่าใชจ่้าย

การรับประกนัภยั .......... ..........
คา่สินไหมทดแทน .......... ..........

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการ
ค่าสินไหมทดแทน .......... ..........

 Îµ¦ °��ª µ¤Á Ȩ́¥��̧É¥�́Å¤n ·Ê� »�Á¡ ·É¤�(ลด) .......... ..........
คา่จา้งและคา่บาํเหน็จ .......... ..........
�nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦ ¦ �́�¦ ³ �́�£¥́° ºÉ� .......... ..........

เงินสมทบบริษทักลาง คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั .......... ..........
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน .......... ..........
รวมค่าใชจ่้ายจากการรับประกนัภยั .......... ..........



 �́�µ�¦ ³ �́�£ ¥́�Ȩ́�º° Á�È� �́�µ�¦ ³ �́�£ ¥́¦ ³ ¥³ ¥µª

Gross Premium Valuation (GPV)

Ä�o�Îµ�ª � Îµ®¦ �́ �́�µ�¦ ³ �́�£¥́�̧ÉÄ®o�ª µ¤�»o¤�¦ °�Ã¦ �¦ oµ¥Â¦ ���µ¦ �¦ ³ �́�£¥́° »�́�·Á®�»�®¦ º°�µ¦ �¦ ³ �́� »�£µ¡ ��̧É¤¸
¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�°� �́�µÁ�·��ª nµ®�¹É��̧�®¦ º°  �́�µ�̧É¤�̧µ¦ �n° ° µ¥» �́�µ° �́Ã�¤�́·��¹É��¦ ·¬�́Å¤n µ¤µ¦ ��°�Á̈·� �́�µ�Â̈ ³
Å¤n µ¤µ¦ ��¦ �́Á¡ ·É¤®¦ º° ¨ �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�¦ ª ¤�¹�Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��̈�¦ ³ Ã¥��r

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

�Îµ�̧ÊÂ��Á¡ ·É¤Á�·¤

���̧É�2 Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Â¨ ³  Îµ¦ ° �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́
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Å¤n µ¤µ¦ ��¦ �́Á¡ ·É¤®¦ º° ¨ �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�¦ ª ¤�¹�Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��̈�¦ ³ Ã¥��r

GPV �º°��¦ ³ ¤µ��µ¦ ¤ ¼̈�nµ�́��»�́��°��ª µ¤ ¦ �́�·��µ¤�¦ ¤�¦ ¦ ¤ r��̧É¡ ·�µ¦ �µ�µ�

 Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́¦ �́�̧ÉÂ�o�¦ ·��(Premium due)

 การคาดการณ์ (Projection)

 กระแสเงินสดขาออก (Cash Outflows)



���̧É�3

ค่าสินไหมทดแทนและ

สํารองค่าสินไหมทดแทน

���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC

สํารองค่าสินไหมทดแทน

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย
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สารบัญ
• บทนาํ

• ประเภทของค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน

• ��®¤µ¥�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��µ¦ �Îµ¦ ³ �nµ ·�Å®¤��Â��

• ®¨ �́�µ¦ �́��̧Â̈ ³ �µ¦ ��·�́�·Ã�¥�́Éª Å��µ��µ¦ �́��̧

• กระบวนการจดัการค่าสินไหมทดแทน และการบนัทึกบญัชี

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน

PwC

• กระบวนการจดัการค่าสินไหมทดแทน และการบนัทึกบญัชี

• การนาํเสนอในงบการเงิน 

• วิธีการสาํรองค่าสินไหมทดแทนทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั
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ประเภทของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน 
(Types of Claims and Claim Adjustment Expenses)

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจ่าย 

(Paid claims and claim adjustment expenses)

สาํรองค่าสินไหมทดแทน (Case Reserve) และสาํรองค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน

PwC

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย
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สาํรองค่าสินไหมทดแทน (Case Reserve) และสาํรองค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 
(Loss adjustment expense reserve)

 Îµ¦ °��nµ ·�Å®¤��Â���̧ÉÁ�·�Â̈ oª Â�n¥�́Å¤nÅ�o¦ µ¥�µ��

(Incurred But Not Reported: IBNR)



31 ธ.ค. 25X1

วนัชําระค่าสินไหม

31 ต.ค. 25X1

ª �́ ·Ê� »�¦ °��́��̧

ª�́�̧ÉÁ�·��ªµ¤Á ¥̧®µ¥

วนัรับแจ้งความเสียหาย

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจ่าย 

(Paid claims and claim adjustment expenses)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน
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ª �́ ·Ê� »��»o¤�¦ °�

�nµ ·�Å®¤�̧É�nµ¥�¦ ·� 31 มี.ค. 25X2
1 เม.ย. 25X1

ª �́�̧ÉÁ¦ ·É¤�»o¤�¦ °�

15 พ.ค. 25X1
30 ก.ค. 25X1

31 ต.ค. 25X1

สํารองค่าสินไหม ณ วนัรับแจ้งเหต ุ

�oª¥�nµ�¦ ³ ¤µ��µ¦ Á�ºÊ°��o�

ª�́�̧ÉÁ�·��ªµ¤Á ¥̧®µ¥
ไม่มีสํารองค่าสินไหม
Á�ºÉ°��µ��nµ¥�¦ ·�Â¨ oª

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย



31 ธ.ค. 25X1

30 ก.ค. 25X1

วนัชําระค่าสินไหม

15 มี.ค. 25X2

ª �́ ·Ê� »�¦ °��́��̧

ª�́�̧ÉÁ�·��ªµ¤Á ¥̧®µ¥

วนัรับแจ้งความเสียหาย

สํารองค่าสินไหมทดแทน (Case Reserve) และสํารองค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหม
ทดแทน (Loss adjustment expense reserve)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน

PwC 44
พฤศจิกายน 2556

ª �́ ·Ê� »��»o¤�¦ °��nµ�¦ ³ ¤µ��µ¦ �̧É�̧�̧É »�

สํารองค่าสินไหม 
ณ วนัจดัทํางบการเงิน ด้วย

�nµ�¦ ³ ¤µ��µ¦ �̧É�̧�̧É »�

31 มี.ค. 25X2
1 เม.ย. 25X1

ª �́�̧ÉÁ¦ ·É¤�»o¤�¦ °�

15 พ.ค. 25X1
30 ก.ค. 25X1

Á®�»��oª¥�nµ�¦ ³ ¤µ��µ¦ Á�ºÊ°��o�

สํารองค่าสินไหม ณ วนัรับแจ้ง

Á®�»��oª¥�nµ�¦ ³ ¤µ��µ¦ Á�ºÊ°��o�

• สาํรองค่าสินไหมทดแทนการประมาณการโดยผูเ้จรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน 

•  Îµ¦ °��nµ ·�Å®¤��Â���̧É¥�́�́Ê�Å¤nÁ¡ ¥̧�¡ ° : IBNER

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย



31 ธ.ค. 25X1

ª �́ ·Ê� »�¦ °��́��̧

ª�́�̧ÉÁ�·��ªµ¤Á ¥̧®µ¥

 Îµ¦ °��nµ ·�Å®¤��Â���̧ÉÁ�·�Â̈ oª Â�n¥�́Å¤nÅ�o¦ µ¥�µ��

(Incurred But Not Reported: IBNR)

วนัชําระค่าเสียหาย

15 มี.ค. 25X2

วนัรับแจ้งความ

เสียหาย

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน
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ª �́ ·Ê� »��»o¤�¦ °�

31 มี.ค. 25X2
1 เม.ย. 25X1

ª �́�̧ÉÁ¦ ·É¤�»o¤�¦ °�

15 พ.ค. 25X1

ª �́�̧ÉÁ�·��ªµ¤Á ¥̧®µ¥

IBNR ณ วนัจดัทํางบการเงิน 
คํานวณโดยนกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย

15 ก.พ. 25X2



�µ¦ �Îµ�ª �¤ ¼̈�nµ�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�Ế�®¤��(Ultimate loss)

 Îµ¦ °��̧É�Îµ�ª �Ã�¥�́���·�«µ �¦ r�¦ ³ �́�£¥́�= A – (B+C+D)

• A �º°��¦ ³ ¤µ��µ¦ �nµ ·�Å®¤��Â���́Ê�®¤�(Ultimate Loss)

• B คือ สาํรองสินไหมแบบเฉพาะราย (Case reserve)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน
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• B คือ สาํรองสินไหมแบบเฉพาะราย (Case reserve)

• C คือ สาํรองค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน (Loss adjustment expense reserve)

• D คือ ค่าสินไหมและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมจ่าย (Paid claims and claim adjustment
expenses)



ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน (Loss Adjustment Expense)
แบ่งได้ 2 ประเภท

 �nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦ �́��µ¦ �nµ ·�Å®¤��Â���̧É�́� ¦ ¦ Å�o�(Allocated loss adjustment expense:

ALAE)

�nµÄ�o�nµ¥�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��µ¦ Á¦ ¥̧�¦ o°��nµ ·�Å®¤Á�¡ µ³ ¦ µ¥��́��́Ê��nµÄ�o�nµ¥�¹��¼��́� ¦ ¦ �(Allocate) Â�n¦ µ¥�́Ê�Ç�
เช่น ค่าสาํรวจภยั (Survey fee) โดยผูเ้จรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน เป็นผูป้ระมาณการค่าใชจ่้ายในการจดัการ
 ·�Å®¤�̧ÊÁ�n�Á�̧¥ª �́� Îµ¦ °� ·�Å®¤Â��Á�¡ µ³ ¦ µ¥

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน
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 �nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦ �́��µ¦ �nµ ·�Å®¤��Â���̧É�́� ¦ ¦ Å¤nÅ�o��(Unallocated loss adjustment

expense: ULAE)

�nµÄ�o�nµ¥�̧ÉÅ¤nÁ�̧É¥ª �o°��́��µ¦ Á¦ ¥̧�¦ o°��nµ ·�Å®¤ ¦ µ¥Ä�Á�È�Á�¡ µ³ Á�µ³���Á�n��Á�·�Á�º°��°�  nµ¥ ·�Å®¤

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย



��®¤µ¥�Ȩ́Á�̧É¥ª �o°��́��µ¦ �Îµ¦ ³ �nµ ·�Å®¤��Â���(Relevant Regulations)

การประวิงการจ่ายสินไหมทดแทน

 ในกรณีมีการตกลงความเสียหายเป็นตวัเงิน บริษทัตอ้งกาํหนดวนัรับเงินไม่เกิน 15 ª �́�́�Â�nª �́�̧É�¼n�¦ �̧Å�o��̈��́�

 Ä��¦ �̧ É́��n° ¤��¦ ·¬�́�o°�Á¦ n��ÎµÁ�·��µ¦ Ä®oÂ̈ oª Á ¦ È�£µ¥Ä��15 ª �́�́�Â�nª �́�̧ÉÁ�·��ª µ¤Á ¥̧®µ¥�Áª o�Â�n¤Á̧®�»° �́�ª ¦
และไดรั้บความยนิยอมจากคู่กรณี 

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน
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�nµ ·�Å®¤��Â���Ȩ́̈nª �¡ o�° µ¥»�ª µ¤

�Îµ®��Ä®o�¦ ·¬�́�¦ ³ �́�£¥́�ÎµÁ�·��nµ ·�Å®¤��Â���̧É�¼oÁ° µ�¦ ³ �́��®¦ º°�¼o¦ �́�¦ ³ Ã¥��r�µ¤�¦ ¤�¦ ¦ ¤ r�¦ ³ �́�£¥́�
®¦ º°�¼o¤ ̧ ·��·ÍÁ¦ ¥̧�¦ o°��µ¤�¦ ¤�¦ ¦ ¤ r�¦ ³ �́�£¥́�¤·Å�oÁ¦ ¥̧�¦ o°��µ��¦ ·¬�́Á�È�Áª ¨ µ�µ���̈nª �¡ o�° µ¥»�ª µ¤Á�·��2 ปี แลว้เขา้
กองทุนประกนัวินาศภยั ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัครบกาํหนดอายคุวาม

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย



®¨ �́�µ¦ ��́�̧Â̈ ³ �µ¦ ��·��́·Ã�¥�É́ª Å��µ��µ¦ ��́�̧�
(Accounting Principles and Accounting Practice)

แนวทางปฎบิติัทางบญัชี

• �¼��́��¹�Á¤ºÉ°�ª µ¤Á ¥̧®µ¥Á�·��¹Ê�

• �¦ ³ ¤µ��µ��nµÄ�o�nµ¥�́Ê�®¤��̧É�o°��Îµ¦ ³

• �̈�¦ ³ ���µ��µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��¦ ³ ¤µ��µ¦ �³�o°��¼� ³�o°�Ä����ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�Ä��ª��̧É�µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน
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• �̈�¦ ³ ���µ��µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��¦ ³ ¤µ��µ¦ �³�o°��¼� ³�o°�Ä����ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�Ä��ª��̧É�µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�
�¦ ³ ¤µ��µ¦ Á�·��¹Ê��®¦ º°�Á¤ºÉ°�nµ¥�¦ ·�

• ไดจ้ากการขายซากทรัพย ์(Salvage) ®¦ º°�µ¦  ª ¤  ·��·Í�(Subrogation)

• �¦ ³ Á¤ ·��µ¤¤¼̈�nµ�̧É�µ�ª nµ�³ Å�o¦ �́ »��·�Â̈ ³ �ÎµÅ�®�́�µ�®�·Ê ·��nµ ·�Å®¤��Â���oµ��nµ¥

ส่วนรับคืน (Recovery)

• �́��¹��Îµ�ª ��̧ÉÁ�·��¹Ê�¦ ³ ®ª nµ��¦ ³ �ª ��µ¦ ��Ä�o�nµ ·�Å®¤��Â��

ค่าจดัการสินไหมทดแทนคา้งจ่าย

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย



®¨ �́�µ¦ ��́�̧Â̈ ³ �µ¦ ��·��́·Ã�¥�É́ª Å��µ��µ¦ ��́�̧�
(Accounting Principles and Accounting Practice)

�µ¦ �́Ê� Îµ¦ ° ��nµ ·�Å®¤��Â���(Loss Reserve) ตามประกาศ คปภ. Á¦ ºÉ° ��µ¦ �¦ ³ Á¤ ·�¦ µ�µ
 ·��¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ ®�Ȩ̂ ·��°��¦ ·¬�́�¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́�̈�ª �́�Ȩ́�22 สิงหาคม พ.ศ.2554

• วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั เช่น วิธี Chain Ladder, วิธี BF (Bornhuetter-

 �́�µ�¦ ³ �́�£¥́�́Éª Å�

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน
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• วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั เช่น วิธี Chain Ladder, วิธี BF (Bornhuetter-

Ferguson)

•  �́�µ�¦ ³ �́�£¥́�̧ÉÄ®o�ª µ¤�»o¤�¦ °�Ã¦ �¦ oµ¥Â¦ ���µ¦ �¦ ³ �́�£¥́° »�́�·Á®�»�®¦ º°�µ¦ �¦ ³ �́� »�£µ¡ �
�̧É¤ ¦̧ ³ ¥³ Áª ¨ µ�°� �́�µÁ�·��ª nµ®�¹É��̧�®¦ º°  �́�µ�̧É¤�̧µ¦ �n° ° µ¥» �́�µ° �́Ã�¤�́·�

• ใชวิ้ธีประเมินมูลค่าสาํรองประกนัภยัของบริษทัประกนัชีวิต

สญัญาประกนัภยัระยะยาว

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย



กระบวนการจัดการสินไหมและการบันทกึบญัชี

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน
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กระบวนการจัดการสินไหมและการบันทกึบญัชี
(Claim Adjustment Process and Accounting)

1. การรับแจง้และจดัการสินไหมทดแทน (Claim Notification and Claim Processing)

2. การจดัเตรียมแฟ้มเอกสารสินไหม (Claim File Preparation)

3. �µ¦ �́��¹� Îµ¦ °��nµ ·�Å®¤��Â��Á�ºÊ°��o��(Primary Loss Reserve Record)

Dr. ค่าสินไหมทดแทน XXX

สาํรองค่าสินไหมทดแทน       

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน
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ค่าสินไหมทดแทน 
Cr. สาํรองค่าสินไหมทดแทน       XXX

(บนัทึกสาํรองค่าสินไหมทดแทน ณ วนัรับแจง้)

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย



กระบวนการจัดการสินไหมและการบันทกึบญัชี
(Claim Adjustment Process and Accounting)

4. การพจิารณา เจรจา และอนุมตัิค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหมทดแทน (Claim and Claim

adjustment expenses assessment)

Dr. ค่าสินไหมทดแทน XXX

Cr. สาํรองค่าสินไหมทดแทน       XXX

(�́��¹��µ¦ �¦ �́Á¡ ·É¤  Îµ¦ °��nµ ·�Å®¤��Â�����ª �́�̧ÉÁ�¦ �µ¤¼̈�nµ�ª µ¤Á ¥̧®µ¥¨ nµ »�)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน
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5. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (Claim Settlement)

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย

Dr. สาํรองค่าสินไหมทดแทน XXX

Cr. สินไหมทดแทนคา้งจ่าย       XXX

(บนัทึกการปรับสาํรองค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย)

Dr. สินไหมทดแทนคา้งจ่าย XXX

Cr. เงินสด/ธนาคาร XXX

(บนัทึกการชาํระค่าสินไหมทดแทน)



กระบวนการจัดการสินไหมและการบันทกึบญัชี
(Claim Adjustment Process and Accounting)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน

6. �µ¦ ¦ �́Á�·��º��µ��µ¦ ¦ �́�nª � ·��·Í�(Subrogation)

Dr. สาํรองค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ XXX

Cr. ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากคู่กรณี      XXX

(บนัทึกค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ)
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Dr. เงินสด/ ธนาคาร XXX

Cr. สาํรองค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากคู่กรณีคา้งรับ XXX

(บนัทึกการรับชาํระคืนค่าสินไหมทดแทนจากคู่กรณี)



กระบวนการจัดการสินไหมและการบันทกึบญัชี
(Claim Adjustment Process and Accounting)

7. �µ¦ �¦ �́�¦ »���́�̧���ª �́ ·Ê�¦ ° ���́�̧�(Accounting Adjustment)

IBNR

Dr. �nµ ·�Å®¤��Â���̧ÉÁ�·�Â̈ oª Â�n¥�́Å¤nÅ�o¦ �́¦ µ¥�µ��(IBNR) Á¡ ·É¤(ลด) XXX

Cr.  Îµ¦ °��nµ ·�Å®¤��Â���̧ÉÁ�·�Â̈ oª Â�n¥�́Å¤nÅ�o¦ �́¦ µ¥�µ� XXX

���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย
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Cr.  Îµ¦ °��nµ ·�Å®¤��Â���̧ÉÁ�·�Â̈ oª Â�n¥�́Å¤nÅ�o¦ �́¦ µ¥�µ� XXX

(�́��¹� Îµ¦ °��nµ ·�Å®¤��Â���̧ÉÁ�·�Â̈ oª Â�n¥�́Å¤nÅ�o¦ µ¥�µ��)

ULAE (Allocation)

Dr. ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน                      XXX

Cr. ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน XXX

(บนัทึกจดัประเภทรายการใหม่ จากค่าใชจ่้ายดาํเนินงานเป็นค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการ
จดัการสินไหมทดแทน )

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย



การนําเสนอในงบการเงิน 
(Financial Statement Presentation)

���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

บริษทั………………..ประกนัวนิาศภยั จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

��ª �́�̧É�………………….…25X1 และ  25X0

®�̧Ê ·�

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 25X1 25X0
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หมายเหตุ 25X1 25X0

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย .......... ..........
Á�oµ®�̧Ê�¦ ³ �́�£¥́�n° 9 .......... ..........

®�̧Ê ·��µ� �́�µ�¦ ³ �́�£¥́ .......... ..........

สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 10 .......... ..........

………. .......... ..........

¦ ª ¤®�̧Ê ·� .......... ..........



การนําเสนอในงบการเงิน 
(Financial Statement Presentation)

���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

10.  สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

(หน่วย : บาท)

25X1 25X0
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25X1 25X0

1 มกราคม

�nµ ·�Å®¤��Â��Â̈ ³ �nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦ �́��µ¦ �nµ ·�Å®¤��Â���̧ÉÁ�·��¹Ê�¦ ³ ®ª nµ��̧ …....... ….......

�µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��nµ ·�Å®¤��Â��Â̈ ³ �nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦ �́��µ¦ �nµ ·�Å®¤��Â���°��̧° »�́�·Á®�»�ª��n°� …....... ….......

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี …....... ….......

31 ธนัวาคม



การนําเสนอในงบการเงิน 
(Financial Statement Presentation)

���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

บริษทั………………..ประกนัวนิาศภยั จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

 Îµ®¦ �́�̧� ·Ê� »��ª �́�̧É�………………….…25X0 และ  25X1

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 25X1 25X0

ค่าใชจ่้าย

การรับประกนัภยั .......... ..........
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การรับประกนัภยั .......... ..........

    ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน .......... ..........

 Îµ¦ °��ª µ¤Á Ȩ́¥��̧É¥�́Å¤n ·Ê� »�Á¡ ·É¤�(ลด) .......... ..........

ค่าจา้งและคา่บาํเหน็จ .......... ..........

�nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦ ¦ �́�¦ ³ �́�£ ¥́° ºÉ� .......... ..........

เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั .......... ..........

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน .......... ..........

รวมค่าใชจ่้ายจากการรับประกนัภยั .......... ..........



วิธีการสํารองค่าสินไหมทดแทนทางคณติศาสตร์ประกนัภัย
(Actuarial Reserve Methods)

วิธี Chain Ladder

Paid Loss Triangle (Accumulative Data)

เป็นการศึกษาพฒันาการของการจ่ายชาํระค่าสินไหมทดแทน ในอดีตแบบสะสม สะสม (Loss Development
Factor: LDF) ¤µ�́��̈»n¤Á¦ ¥̧�Ä��µ¦ µ��µ¤�̧�̧ÉÁ�·�Á®�»�(Accident Year) Â̈ ³ �µ¤ ¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�̧É�nµ�Å�

ปีเกดิเหตุ Development Year (s)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน
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ปีเกดิเหตุ
(Accident

Year)

Development Year (s)

0 1 2 3 4

25X1 100 108 113 114 114

25X2 110 125 130 133

25X3 115 123 129

25X4 100 110

25X5 120

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย พฤศจิกายน 2556

เกิดเหตุปี 25x4 Â�nÁ¡ ·É�¤µ�nµ¥Á�·�Ä��̧�
25x5 จาํนวน 10 บาท รวมเป็น จ่าย
 Îµ®¦ �́�nµ ·�Å®¤��Â���̧ÉÁ�·�Ä��̧�

25x4 จาํนวน 110 บาท  
�� ·Ê��̧�25x5



วิธีการสํารองค่าสินไหมทดแทนทางคณติศาสตร์ประกนัภัย
(Actuarial Reserve Methods)

วิธี Chain Ladder

�Îµ�o° ¤ ¼̈�µ��µ¦ µ��̧É�1 มาหา Loss Development Factor Ã�¥Ä�Â�n̈³ �̧�̧ÉÁ�·�Á®�»��³ ¤�̧µ¦ �Îµ¥°� ·�Å®¤
��Â���nµ¥Ä��̧�́�¤µÁ�̧¥��́�¥°��nµ¥�°��̧�n°�Á¡ ºÉ° ®µ �́ nª ��µ¦ ¡ �́�µ�µ¦ �°��µ¦ �nµ¥�nµ�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�

Accident
Year

Loss Development Factor (LDF)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน
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Accident
Year 1:0 2:1 3:2 4:3

20X1 108/100 = 1.08 113/108 = 1.05 114/113 = 1.01 114/114 = 1.00

20X2 125/110 = 1.14 130/125 = 1.04 133/130 = 1.02

20X3 123/115 = 1.07 129/123 = 1.05

20X4 110/100 = 1.10

Average 1.10 1.05 1.02 1.00

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย พฤศจิกายน 2556

Ã�¥Á�̈Ȩ́¥Â̈ oª �1 ปีหลงัปีเกิดเหตุ ยอด
�nµ¥�nµ ·�Å®¤��Â���³ Á¡ ·É¤�¹Ê�Á�È��
1.1 เท่าของยอดจ่ายในปีเกิดเหตุ

ค่าสินไหม
ทดแทนหยดุ

พฒันา



วิธีการสํารองค่าสินไหมทดแทนทางคณติศาสตร์ประกนัภัย
(Actuarial Reserve Methods)

วิธี Chain Ladder

ขอ้มูล LDF �³�Îµ¤µÄ�oÄ��µ¦ �¦ ³ ¤µ��µ¦ ¤ ¼̈�nµ�nµ ·�Å®¤�̧É�³�o°��nµ¥Ä�°�µ��

Accident Year

Actual
Reported Loss
as at 31/12/x4

(1)

Loss
Development

Factor (Average)
(2)

Ultimate Loss

(3)*

Case Reserve
& IBNR

(4) = (3) – (1)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน
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(3)*

20X1 114 1.00 114.00 -

20X2 133 1.00 133.00 -

20X3 129 1.02 131.58 2.58

20X4 110 1.05 117.81 7.81

20X5 120 1.10 141.37 21.37

Total 606 637.76 31.76

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย พฤศจิกายน 2556

Accident Year 20X5:
120*1.00*1.00*1.02*1.05*1.10 =

141.37

141.37 – 120
= 21.37



วิธีการสํารองค่าสินไหมทดแทนทางคณติศาสตร์ประกนัภัย
(Actuarial Reserve Methods)

วิธี Loss Ratio

ตัวอย่าง
Year 20X1 20X2 20X3

Initial estimated loss ratio = Incurred losses

Earned premium

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน

PwC

การคาํนวณสํารองสินไหมทดแทนของแต่ละปี 
= (Á�Ȩ̂¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Ȩ́¦ �́¦ ¼oÄ�Â�n̈³ �̧�* �nµÁ�¨ Ȩ́¥�°��Loss Ratio)

หักด้วย (�nµ ·�Å®¤��Â���Ȩ́�Îµ¦ ³ Â̈ oª �°��̧�́��̈ nµª �+ สํารองค่าสินไหมทดแทนเฉพาะราย)

62

Earned Premiums 2,450 2,855 2,947

Claims Incurred 1,837 2,142 2,210

Year 20X1 20X2 20X3

Loss Ratio (%) 74.98 75.03 74.99

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย พฤศจิกายน 2556



วิธีการสํารองค่าสินไหมทดแทนทางคณติศาสตร์ประกนัภัย
(Actuarial Reserve Methods)

วิธี Bornhuetter-Ferguson (BF)

Accident

(1)

Earned

(2)

IELR

(3) =
(1) x (2)

Expected

(4)

Ultimate

(5) =1.0-
1.0/(4)

Remaining

(6) = (5) x
(3)

Expected

(7)

Report

(8) =
(6)+(7)

Total

(9)

Paid to

(10)=
(8)–(9)

Reserve

ไดจ้ากการวเิคราะห์ตามวธีิ Chain Ladder

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�3 ค่าสินไหมทดแทน และสาํรองค่าสินไหมทดแทน

Initial Expected Loss Ratio

PwC
63

Accident
Year

Earned
Premium

IELR Expected
Ultimate

Ultimate
Develop’t

Remaining
Develop’t

Expected
Unreport

-ed

Report
ed to
Date

Total
Ultimat

e

Paid to
date

Reserve

20X1 101,946 80% 81,557 1.010 1.0% 816 82,372 83,188 78,224 4,964
20X2 112,068 80% 89,654 1.010 1.0% 897 87,413 88,310 81,287 7,023
20X3 97,796 80% 78,237 1.010 1.0% 782 70,041 70,823 66,402 4,421
20X4 101,930 78% 79,505 1.030 2.9% 2,306 77,947 80,253 62,347 17,906
20X5 107,357 78% 83,738 1.051 4.9% 4,103 87,961 92,064 62,832 29,232
20X6 84,531 78% 65,934 1.151 13.1% 8,637 57,547 66,184 33,568 32,616
20X7 57,697 78% 45,004 1.553 35.6% 16,021 28,800 44,821 11,346 33,475

Total reserve 129,637

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย
พฤศจิกายน 2556

ตวัอยา่งการคาํนวณ Ultimate Loss Development Factor 1.553
= 1.350 x 1.095 x 1.020 x 1.020 x 1.000 x 1.000 x 1.010



���̧É�4

การประกนัภยัต่อ

(Reinsurance)

���̧É�4 การประกันภยัต่อ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC

(Reinsurance)

64

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย พฤศจิกายน 2556



สารบัญ
• บทนาํ 

• วิธีการประกนัภยัต่อ

• �o° ¤¼̈�̧É Îµ�́�Á¡ ·É¤Á�·¤ Îµ®¦ �́�µ¦ �¦ ³ �́�£¥́�n°

• ��®¤µ¥�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��µ¦ �¦ ³ �́�£¥́�n°�

• ®¨ �́�µ¦ �́��̧Â̈ ³ �µ¦ ��·�́�·Ã�¥�́Éª Å��µ��́��̧

���̧É�4 การประกันภยัต่อ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC

• ®¨ �́�µ¦ �́��̧Â̈ ³ �µ¦ ��·�́�·Ã�¥�́Éª Å��µ��́��̧

65
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การประกนัภัยต่อ (Reinsurance)

�º°��µ¦ �̧É�¼o¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�n°�(Reinsurer หรือAssuming Company) ��̈��̧É�³ ¦ �́Á Ȩ́¥�£¥́�µ� nª �®¦ º° �́Ê�®¤��¹É��¼o
เอาประกนัภยัต่อ (Cedant หรือ Ceding Company) ไดรั้บประกนัภยัไวก่้อนแลว้และมีภาระผกูพนัโดยตรงต่อผูเ้อา
ประกนัภยั

���̧É�4 การประกันภยัต่อ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

ผูรั้บประกนัภยั
[Insurer]

บริษทัผูรั้บประกนัภยัต่อ X
[Reinsurer X]

PwC 66
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ผูเ้อาประกนัภยั
[Insured]

[Insurer]

ผูเ้อาประกนัภยัต่อ
[Cedant]

บริษทัผูรั้บประกนัภยัต่อ Y
[Reinsurer Y]

บริษทัผูรั้บประกนัภยัต่อ Z
[Reinsurer Z]



วิธีการและรูปแบบของการประกนัภัยต่อ

���̧É����µ¦ �¦ ³ �́�£ ¥́�n° � คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

Reinsurace

Facultative Treaty Poolวธีิการ
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Proportional Non-Proportional Proportional Non-Proportionalรูปแบบ



Facultative VS. Treaty

Facultative (ประกนัภยัต่อเฉพาะราย)

Á�È��µ¦ Á° µ�¦ ³ �́�£¥́�n°  Îµ®¦ �́£ ¥́¦ µ¥®�¹É�¦ µ¥Ä��
โดยผูรั้บประกนัภยัต่อ (Reinsurer)  µ¤µ¦ ��̧É�³
�°�¦ �́®¦ º°��·Á ��µ¦ ¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�n° �́Ê�ÇÅ�o�®¦ º°
¦ �́�µ� nª �£µ¥Ä�oÁ�ºÉ°�Å��nµ�Ç�¦ ª ¤�́Ê��³ ¦ �́
ประกนัภยัต่อในวงเงินเท่าไรกไ็ด ้

Treaty (ประกนัภยัต่อตามสัญญา)

Á�È��µ¦ Á° µ�¦ ³ �́�£¥́�n° �̧É¤�̧µ¦ �Îµ �́�µ�¦ ³ �́�£¥́�n°�
(Reinsurance contract) เป็นลายลกัษณ์อกัษร
ล่วงหนา้ โดยระบุรายละเอียดขอ้ตกลงในสญัญา เช่น 
Á�ºÉ°�Å���°�Á����o° ¥�Áª o��Â̈ ³ ª �Á�·��»o¤�¦ °� ¼� »��
 Îµ®¦ �́£ ¥́�̧É�³ Ä®o�ª µ¤�»o¤�¦ °���µ¤�¦ ³ Á£��°��µ¦

���̧É�4 การประกันภยัต่อ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย
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ประกนัภยัต่อในวงเงินเท่าไรกไ็ด ้  Îµ®¦ �́£ ¥́�̧É�³ Ä®o�ª µ¤�»o¤�¦ °���µ¤�¦ ³ Á£��°��µ¦
�¦ ³ �́�£¥́�̧É¦ ³ �»Åª o° ¥nµ��ª oµ�Ç�Ä� �́�µ�́Ê���£µ¥Ä�o
 �́�µ�¦ ³ �́�£¥́�n° ª ·�̧�̧Ê��¦ ·¬�́¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�n°�
(Reinsurer) จะมีภาระผกูพนัทางกฎหมายในการรับ
ประกนัภยัต่อ (Reinsure)  Îµ®¦ �́£ ¥́�»�¦ µ¥�̧É�¦ ·¬�́�¼o
เอาประกนัภยัต่อไดจ้ดัสรรเขา้ไปในสญัญาประกนัภยัต่อ
�µ¤Á�ºÉ°�Å��̧ÉÅ�o��̈��́�Åª o
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Facultative VS. Treaty

• �Îµ�ª �Á�·�Á° µ�¦ ³ �́�£¥́ ¼��ª nµª �Á�·��̧É�¦ ·¬�́ • £ ¥́�̧É¤�̧Îµ�ª �¤µ�Â̈ ³ ¤�̧ª µ¤Á Ȩ́¥��̈oµ¥�́�

REINSURANCE

FACULTATIVE

(วธีิเฉพาะราย)

TREATY

(วธีิตามสัญญา)

���̧É�4 การประกันภยัต่อ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย
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• �Îµ�ª �Á�·�Á° µ�¦ ³ �́�£¥́ ¼��ª nµª �Á�·��̧É�¦ ·¬�́
�³ �́� ¦ ¦ Á�oµ�µ¤ �́�µ�¦ ³ �́�£¥́�n° �̧É¤ °̧ ¥¼nÅ�o

• £ ¥́�́Ê��¼�¥�Áª o�Ã�¥�o°�Îµ®��Ä� �́�µ�̧É¤ °̧ ¥¼n
• Á�È�£¥́�̧É¤�̧ª µ¤Á Ȩ́¥� ¼�¤µ�
• Á�È�£¥́�̧É�o°�° µ«¥́�ª µ¤ ¦ ¼o®¦ º°�ª µ¤�Îµ�µ�¡ ·Á«¬�°�

บริษทัผูรั้บประกนัภยัต่อในการพิจารณารับประกนัภยั

• £ ¥́�̧É¤�̧Îµ�ª �¤µ�Â̈ ³ ¤�̧ª µ¤Á Ȩ́¥��̈oµ¥�́�
• ทาํสญัญาตามประเภทจองการประกนัภยั
• ไดมี้การตกลงกนัไวล่้วงหนา้วา่ผูรั้บประกนัภยัต่อจะยอมรับ

การประกนัภยัต่อให้ �µ¤Á�ºÉ°�Å��nµ�ÇÄ� �́�µ
• ¤�́�Îµ �́�µÂ���»o¤�¦ °��n° Á�ºÉ°��

โดยจะต่ออายสุญัญาอตัโนมติัในแต่ละปี
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การประกนัภัยต่อกลุ่ม (Pooling Schemes)

Á�È��µ¦ �́��́Ê��°��̈µ��¹Ê�¤µÄ��µ¦ ¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�̧É¤�̧Îµ�ª �Á�·�Á° µ�¦ ³ �́�£¥́®¦ º° ¤�̧ª µ¤Á Ȩ́¥� ¼�¤µ����Å¤n µ¤µ¦ �
®µ�¼o¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�n° Å�o��¹�¤�̧µ¦ ¦ ª ¤�́ª �́��°� ¤µ�·��¹É��¦ ³ �°��oª ¥�¼o¦ �́�¦ ³ �́�£¥́®¨ µ¥¦ µ¥Á¡ ºÉ° ¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�Â̈ ³
�¦ ³ �µ¥�ª µ¤Á Ȩ́¥�£¥́�̈�́Å�Ä®o ¤µ�·�Â�n̈³ ¦ µ¥Á¡ ºÉ° ¦ �́Á Ȩ́¥�£¥́��¹É�° µ�¤�̧o°�Îµ®��Ä®o¤�̧µ¦ Á° µ�¦ ³ �́�£¥́�n° Á¡ ºÉ°
คุม้ครองกองกลางในลกัษณะการประกนัภยัต่อแบบส่วนเกิน (Surplus Treaty) หรือจะเป็นแบบความเสียหาย
ส่วนเกิน (Excess of Loss) กไ็ด้

���̧É�4 การประกันภยัต่อ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย
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รูปแบบของสัญญาประกนัภัยต่อ 

การประกนัภัยต่อแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Reinsurance)

Á�È��µ¦ �Îµ®���ª µ¤ ¦ �́�·�¦ ³ ®ª nµ��¼oÁ° µ�¦ ³ �́�£¥́�n° Â̈ ³ �¼o¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�n° Ä� �́ nª ��̧ÉÂ�n�°���¹É��Îµ®���µ�
จาํนวนเงินเอาประกนัภยั (Sum insured) Á�È�®¨ �́�Ã�¥�³ ¤�̧µ¦ Â�n�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́ (Premium) และค่า
สินไหมทดแทน (Claim) Ä� �́ nª �Á�̧¥ª �́���¹É�Â�n�° °�Á�È��4 แบบ

���̧É�4 การประกันภยัต่อ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย
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• สญัญาประกนัภยัต่อแบบอตัราส่วน (Quota Share Treaty)

• สญัญาประกนัภยัต่อแบบส่วนเกิน (Surplus Treaty)

• สญัญาประกนัภยัต่อแบบอตัราส่วนผสมส่วนเกิน (Combined Quota Share & Surplus Treaty)

• สญัญาประกนัภยัต่อผกูพนัแบบเฉพาะราย (Facultative Obligatory Treaty)
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สัญญาประกนัภัยต่อแบบอัตราส่วน (Quota Share Treaty)

•  �́�µ�³ ¦ ³ �»° �́¦ µ nª ��ª µ¤ ¦ �́�·��°��°��¼o¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�n°�Â�n�o°�Å¤nÁ�·�ª�Á�·� ¼� »��̧É�Îµ®��Åª oÄ� �́�µ

• Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�Â̈ ³ �nµ ·�Å®¤��Â��Á�È�Å��µ¤ �́ nª ��°��Îµ�ª �Á�·�Á° µ�¦ ³ �́�£¥́�n°

• �ª µ¤Á Ȩ́¥��̧ÉÁ®¨ º°�³ Á�È�£µ¦ ³ �°��¼oÁ° µ�¦ ³ �́�£¥́�n°

Sum assured

100,000 THBExample:
สัญญาประกนัภยัต่อ-

���̧É�4 การประกันภยัต่อ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย
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80,000

20,000

20,000 THB

Retention

Quota Share
80%

สัญญาประกนัภยัต่อ-
Quota Share 80%

สาํหรับประกนัอคัคีภยั โดย
มีจาํนวนเงินเอาประกนัภยั
100,000 บาท

Note: ใน Quota Share Treaty �³ ¤�̧µ¦ ¦ ³ �»�Îµ�ª �Á�·� ¼� »��n° £ ¥́®�¹É�£¥́Ä��(Maximum treaty

limit any one risk หรือ Maximum 100% limit any one risk) �̧É µ¤µ¦ ��³ �́� ¦ ¦ Á�oµ¤µÄ�
สัญญาฯ ได้
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สัญญาประกนัภัยต่อแบบส่วนเกนิ (Surplus Treaty)

• �¼oÁ° µ�¦ ³ �́�£¥́�n°�³�Îµ®���Îµ�ª � ¼� »��̧É�³ ¦ �́�ª µ¤Á Ȩ́¥�Åª oÁ°��(Maximum Retention) Â̈ oª �³ Ä®o�ª µ¤Á Ȩ́¥�
£¥́ nª ��̧ÉÁ�·�Â�n�¼o¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�n°��¹É��³�Îµ®��Á�È��Îµ�ª �Á�nµ�(Lines) ของ Retention เช่น 20 หรือ 30 เท่า

• Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�Â̈ ³ �nµ ·�Å®¤��Â��Á�È�Å��µ¤ �́ nª ��°��Îµ�ª �Á�·�Á° µ�¦ ³ �́�£¥́�n°

2,000,000 THBExample:
สัญญาประกนัภยัต่อ-

Surplus, retention

Sum assured

���̧É�4 การประกันภยัต่อ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย
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1,800,000

200,000

200,000 THB

Retention

Surplus
Surplus, retention

150,000บาท จาํนวนเงินเอา
ประกนัภยั 2,000,000 บาท
โดยมี Number of lines =

10 lines

Note: ผูเ้อาประกนัภยัต่อ (Ceding Company) �³  µ¤µ¦ �Á̈º°�¦ �́�ª µ¤Á Ȩ́¥�£¥́��µ�Á̈È�Åª oÅ�o�́Ê�®¤�

9 lines
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รูปแบบของสัญญาประกนัภัยต่อ 

การประกนัภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วน (Proportional Reinsurance)

Á�È��µ¦ �¦ ³ �́�£¥́�n°�¹É��Îµ®�� �́ nª ��ª µ¤ ¦ �́�·��°��µ��Îµ�ª ��nµ ·�Å®¤��Â��Á�È�®¨ �́�Ã�¥Á° µ�¦ ³ �́�£¥́�n°
Ä��ª µ¤Á ¥̧®µ¥ nª ��̧ÉÁ�·��µ��Îµ�ª �Á�·��Îµ�́��ª µ¤ ¦ �́�·��̧É�¦ ·¬�́�³�o°�¦ �́Åª o�(Retention) หากมีความเสียหาย
Á�·��¹Ê�Â̈ ³ ¤�̧nµÁ ¥̧®µ¥Á�·��ª nµ�̧É�Îµ�ª ��̧É�¼oÁ° µ�¦ ³ �́�£¥́�n°�o°�¦ �́�·��°�Á°�Â̈ oª ��¼o¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�n°�
(Reinsurer) �È�³ ¦ �́�·���Ä�o�nµ ·�Å®¤��Â�� nª ��̧ÉÁ�·��µ��́Ê��Â�n�́Ê��̧Ê�o°�Å¤nÁ�·��Îµ�ª �Á�·��Îµ�́� ¼� »��̧É��
¨��́�Åª o��µ¦ ¦ �́�·���Ä�o�nµÁ ¥̧®µ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê��̧ÊÅ¤nÅ�oÁ�È�Å��µ¤ �́ nª ��°�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�n° �̧É�¼o¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�n°

���̧É�4 การประกันภยัต่อ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย
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¨ ��́�Åª o��µ¦ ¦ �́�·���Ä�o�nµÁ ¥̧®µ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê��̧ÊÅ¤nÅ�oÁ�È�Å��µ¤ �́ nª ��°�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�n° �̧É�¼o¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�n°
ไดรั้บ แบ่งออกเป็น 2 แบบหลกั คือ การคุม้ครองความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss Cover) และการ
�»o¤�¦ °�Á¡ ºÉ°�ª ��»¤° �́¦ µ nª ��ª µ¤Á ¥̧®µ¥�(Stop Loss)

Cover Limit

Excess Point

Retention

 nª ��̧É�¼o¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�n°
รับผดิชอบ  (Cover)
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การคุ้มครองความเสียหายส่วนเกนิ (Excess of loss)

• การกาํหนด retention มีหลายแบบ เช่น จาํนวน retention �n° ¤®�́�£¥́�¦ Ế�®�¹É�Ç��n°�µ¦ Á Ȩ́¥�£¥́¦ µ¥®�¹É�Ç��n°
Á®�»�µ¦ �r�¦ Ế�®�¹É�Ç�®¦ º°�n°�µ�Áª ¨ µ®�¹É�Ç�Á�È��o�

• Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�n°�µ¤ �́�µ�Excess of Loss �³ ¤�̧µ¦ �Îµ®��Â̈ ³��̈��́��́Ê�Â�nÁ¦ ·É¤�o� �́�µ�Ã�¥�nµ¥Á�È��Deposit

Premium และกาํหนด Minimum Premiumไวด้ว้ย ส่วนใหญ่จะกาํหนด Minimum Premium เท่ากบั 
Deposit Premium �¹É�Á¦ ¥̧�ª nµ�Minimum & Deposit Premium Ã�¥¤�̧µ¦ �¦ �́�¦ »�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�n° Â�o�¦ ·��
Ä�ª �́ ·Ê��̧�µ�° �́¦ µÁ�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�n°�¹É��³�·�Á�È�¦ o° ¥¨ ³ �°�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́¦ �́ »��· (Net Retained Premium)

ของแต่ละปี

���̧É�4 การประกันภยัต่อ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC

ของแต่ละปี
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Excess of Loss

RetentionRetention

Reinsurer
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การคุ้มครองความเสียหายส่วนเกนิ (Excess of loss)

Example:
บริษทั A ทาํสัญญา Excess of Loss กบับริษทั B โดยบริษทั A จะรับผดิชอบ 2 ¨ oµ��µ��n° ° »�́�·Á®�»Â�n̈³ �¦ Ế���¦ ·¬�́�B จะใหค้วาม
คุม้ครองความเสียหายส่วนเกิน 4 ¨ oµ��µ��n°�¦ Ế��Â̈ ³ ¤ ¼̈�nµ ³  ¤Å¤nÁ�·��12 ลา้นบาทตลอดระยะเวลาของสัญญา หากความเสียหายใน
ระยะเวลาประกนัภยัมี 5 �¦ Ế��¦ Ế�Â¦ �Á�È�Á�·��1.5 ¨ oµ��µ���¦ Ế��̧É�2 เป็นเงิน 2.5 ¨ oµ��µ���¦ Ế��̧É�3 เป็นเงิน 8.5 ¨ oµ��µ���¦ Ế��̧É�4 เป็น
เงิน 6 ¨ oµ��µ�Â̈ ³ �¦ Ế��̧É5 เป็นเงิน  7 ลา้นบาท

���̧É�4 การประกันภยัต่อ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย
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�¦ Ế��̧É ค่าสินไหมทดแทน ส่วน�̧É�¼oÁ° µ�¦ ³ �́�£ ¥́ต่อ
ต้องรับผดิชอบ

ส่วน�̧É�¼o¦ �́�¦ ³ �́�£ ¥́ต่อ
ต้องรับผดิชอบ

ส่วน�̧É�¼oÁ° µ�¦ ³ �́�£ ¥́ต่อ
ต้อง¦ �́�·��°�Á¡ ·É¤Á�·¤

1 1,500,000 1,500,000 - -
2 2,500,000 2,000,000 500,000 -
3 8,500,000 2,000,000 4,000,000 2,500,000
4 6,000,000 2,000,000 4,000,000 -
5 7,000,000 2,000,000 3,500,000 1,500,000
รวม 25,500,000 9,500,000 12,000,000 4,000,000

76
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�µ¦ �»o¤�¦ ° �Á¡ ºÉ°�ª ��»¤ ° �́¦ µ�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�(Stop Loss)

• �¼o¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�n°�³��Ä�o�nµ ·�Å®¤��Â��Ä®oÁ¤ºÉ°�Loss Ratio �°��¼oÁ° µ�¦ ³ �́�£¥́�n° Á�·��¹Ê� ¼��ª nµ�Îµ�ª ��̧É
กาํหนดไวใ้นสญัญา

• Loss Ratio �º°�° �́¦ µ nª �¦ ³ ®ª nµ��nµ ·�Å®¤��Â���̧ÉÁ�·��¹Ê�¦ ³ ®ª nµ��̧�(loss incurred) �n°�Îµ�ª �Á�̧Ê¥
�¦ ³ �́�£¥́�̧É�º° Á�È�¦ µ¥Å�o�(earned premium)

• Á®¤µ³  Îµ®¦ �́�¦ ³ Á£��µ¦ �¦ ³ �́�£¥́�̧É�̈�µ¦ ¦ �́�¦ ³ �́�£¥́Ä�Â�n̈³ �̧�̧É�́��ª�Å�o�n°��oµ�¤µ��

���̧É�4 การประกันภยัต่อ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย
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แบ่งเป็น 2 ประเภท 

 แบบอตัราส่วนความเสียหาย (Excess of Loss Ratio)

 แบบวงเงินจาํกดัความรับผดิรวม (Aggregate Excess of Loss)
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�µ¦ �»o¤�¦ ° �Á¡ ºÉ°�ª ��»¤ ° �́¦ µ�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�(Stop Loss)

แบบอัตราส่วนความเสียหาย (Excess of Loss Ratio)

• อตัราส่วนความเสียหายประจาํปี (Annual Loss Ratio) �̧É�¼oÁ° µ�¦ ³ �́�£¥́�n°�o°�¦ �́�·��°��Á¦ ¥̧�ª nµPoint of

Intervention/ Excess Point

• ° �́¦ µ nª ��ª µ¤Á ¥̧®µ¥�¦ ³ �Îµ�̧�̧É�¼o¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�n°�o°�¦ �́�·��°��Á¦ ¥̧�ª nµ�Cover และอตัราส่วนความเสียหาย
 ¼� »��̧É�¼o¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�n°�³ ¦ �́�·��°��Á¦ ¥̧�ª nµ�Upper Limit

���̧É�4 การประกันภยัต่อ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC 78

• Ä��nª �° �́¦ µ nª ��ª µ¤Á ¥̧®µ¥�¦ ³ �Îµ�̧�̧É�¼o¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�n°�o°�¦ �́�·��°��́Ê���³ ¤�̧µ¦ �Îµ®��ª nµ�¼o¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�n°�³
¦ nª ¤Á�̈Ȩ́¥�nµÁ ¥̧®µ¥�́��¼oÁ° µ�¦ ³ �́�£¥́�n° Ä�° �́¦ µ nª �Á�nµÄ��
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�o° ¤ ¼̈�Ȩ́ Îµ�́�Á¡ ·É¤Á�·¤  Îµ®¦ �́�µ¦ �¦ ³ �́�£ ¥́�n°

* ค่าบาํเหน็จประกนัภัยต่อ/ส่วนลดจากการประกนัภัยต่อ (Reinsurance Commission)

• Á�È��µ¦ �Îµ®�� nª �̈��µ��µ¦ �¦ ³ �́�£¥́�n° Ä�° �́¦ µ���̧É�̈°��̧ �́�µ�Ã�¥Å¤n�Îµ�¹��¹�
Loss Ratio

• พิจารณาจากสภาพตลาดและสถิติผลการรับประกนัของผูเ้อาประกนัภยัต่อเป็นหลกั

° �́¦ µÂ�����̧É�(Flat percentage rate)

° �́¦ µÂ��°�́¦ µÁ̈ ºÉ°�(Sliding scale)

���̧É�4 การประกันภยัต่อ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC 79

• �́�Â�¦ ¤µ�®¦ º°�o° ¥�¹Ê�° ¥¼n�́�° �́¦ µ�ª µ¤Á ¥̧®µ¥�̧ÉÁ�·��¹Ê��(Loss Ratio)

• Loss Ratio �ÎÉµ�  nª �̈��µ��µ¦ �¦ ³ �́�£¥́�n°  ¼��Â�nÅ¤nÁ�·�° �́¦ µ ¼� »��̧É¦ ³ �»Åª oÄ�
สญัญา

• Loss Ratio สูง   nª �̈��µ��µ¦ �¦ ³ �́�£¥́�n°�ÎÉµ�Â�nÅ¤n�ÎÉµ�ª nµ° �́¦ µ�ÎÉµ »��̧É¦ ³ �»Åª oÄ�
สญัญา

• ในการคาํนวณระหวา่งปี ในสญัญาประกนัภยัต่อจะมีกาํหนดอตัราส่วนลดจากการ
�¦ ³ �́�£¥́�n° �́Éª �¦ µª Ä®o�Â̈ ³�Îµ¤µ�¦ �́�¦ »�Á�È�° �́¦ µÂ�o�¦ ·�Á¤ºÉ°  ·Ê� »� �́�µ

° �́¦ µÂ��°�́¦ µÁ̈ ºÉ°�(Sliding scale)
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�o° ¤ ¼̈�Ȩ́ Îµ�́�Á¡ ·É¤Á�·¤  Îµ®¦ �́�µ¦ �¦ ³ �́�£ ¥́�n°

* ส่วนแบ่งกาํไรจากการประกนัภัยต่อ (Profit Commission)

* ข้อกาํหนดว่าด้วยการกลับคนืสู่สภาพเดมิ (Reinstatement)

* เงินถอืไว้จากการประกนัภัยต่อ (Fund withheld account)

���̧É�4 การประกันภยัต่อ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC

* เงินถอืไว้จากการประกนัภัยต่อ (Fund withheld account)

หรือ Á�·� Îµ¦ ° �Á�Ȩ̂¥�¦ ³ �́�£ ¥́�n°�(Deposit of premium reserve)

* �°�Á�Ȩ̂¥�°�Á�·��º° Åª o�µ��µ¦ Á�Ȩ̂¥�¦ ³ �́�£ ¥́�n°�(Interest on fund withheld)
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��®¤µ¥�Ȩ́Á�̧É¥ª �o°��́��µ¦ �¦ ³ �́�£ ¥́�n°

• �¦ ³ �µ«�µ¥�³ Á�̧¥��Á¦ ºÉ°���µ¦ �¦ ³ �́�£¥́�n°

- �¼o�¦ ³ �°��µ¦ ª ·�µ«£ ¥́�o°� n�¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��°� �́�µÂ�n�µ¥�³ Á�̧¥�£µ¥Ä�Áª ¨ µ�̧É�Îµ®��Ä��¦ ³ �µ«�

- หากเป็นสญัญาแบบการประกนัภยัต่อทางการเงิน (Financial reinsurance) หรือ การประกนัภยัต่อ
แบบจาํกดั (Finite reinsurance) �¹É�¤�̧ª µ¤�́��o°��Â̈ ³ Å¤n¤�̧µ¦ �Îµ®��¦ ¼�Â���̧É�́�Á����o°�Å�o¦ �́
การเห็นชอบจากนายทะเบียนเป็นกรณีๆไป

���̧É�4 การประกันภยัต่อ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC

• �µ¦ �́� ¦ ¦  ·��¦ ¡́ ¥r Îµ®¦ �́®�̧Ê ·��µ�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�n° /การจดัสรรเงินสาํรอง 

- ตามประกาศคปภ. Á¦ ºÉ°��®¨ �́Á���r�ª ·�̧�µ¦ �Â̈ ³�Á�ºÉ°�Å�Ä��µ¦ �́� ¦ ¦ Á�·� Îµ¦ °� Îµ®¦ �́Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É¥�́Å¤n��
Á�È�¦ µ¥Å�o�Á�·� Îµ¦ °� Îµ®¦ �́�nµ ·�Å®¤��Â���Â̈ ³ Á�·� Îµ¦ °�° ºÉ��°��¦ ·¬�́�¦ ³ �́�ª ·�µ«£¥́�¡ .ศ. 2554 (ลง
ª �́�̧É�18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)
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กระบวนการในการเอาประกนัภัยต่อและการบันทกึบัญชี

���̧É�4 การประกันภยัต่อ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC 82
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®¨ �́�µ¦ ��́�̧Â̈ ³ �µ¦ ��·��́·Ã�¥�É́ª Å��µ���́�̧�(Accounting Principles and Accounting

Practice)

แนวทางการบญัชี

• �µ¦ ¨ ��́��̧�Á�È�Å��µ¤Â�ª �µ���·�́�·�°�£µ��»¦ �·�Ä��¦ ³ Á�«Å�¥��̧É° ·�¤µ�µ�®¨ �́�µ¦ �́��̧�°��¦ ³ Á�«
สหรัฐอเมริกา

•  ·��¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ ®�̧Ê ·��̧ÉÁ�·��µ��µ¦ Á° µ�¦ ³ �́�£¥́�n°��̧É° ¥¼nÄ�¦ ¼��°��Á�·��oµ�¦ �́�(Due from) และ เงินคา้งจ่าย (Due

to) กบัผูรั้บประกนัภยัต่อ (Reinsurer) สามารถจะนาํมาหกัลา้ง (Offset) �́�Å�o�®µ�¤̧ ·��·ÍÄ��µ¦ ®�̈́oµ��

���̧É�4 การประกันภยัต่อ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC 83

to) กบัผูรั้บประกนัภยัต่อ (Reinsurer) สามารถจะนาํมาหกัลา้ง (Offset) �́�Å�o�®µ�¤̧ ·��·ÍÄ��µ¦ ®�̈́oµ��
(Right of offset) �¹É��³�¼�¦ ³ �»° ¥nµ��́�Á��Ä� �́�µ�¦ ³ �́�£¥́�n°��¹É��µ¦ Â ���́��̈nµª �º° ª nµÁ�È�Å��µ¤
¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�1 (ปรับปรุง 2552) Á¦ ºÉ°���µ¦ �ÎµÁ �°���µ¦ Á�·�
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®¨ �́�µ¦ ��́�̧Â̈ ³ �µ¦ ��·��́·Ã�¥�É́ª Å��µ���́�̧�(Accounting Principles and Accounting

Practice)

วธีิการบนัทกึบญัชี

• �µ¦ �́��¹�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�n°�(ceded written premium) รายไดค่้าบาํเหน็จ/ส่วนลดรับ (Reinsurance

commission) Â̈ ³ �Á�·��oµ��nµ¥Á�̧É¥ª �́��µ¦ �¦ ³ �́�£¥́�n°�(amount due to reinsurer)

Dr. Á�̧Ê¥�¦ ³ �́��n°�� XXX

Cr. ค่าบาํเหน็จประกนัภยัต่อ XXX

Á�·��oµ��nµ¥Á�̧É¥ª �́��¦ ³ �́�£¥́�n° XXX

���̧É�4 การประกันภยัต่อ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC 84

Á�·��oµ��nµ¥Á�̧É¥ª �́��¦ ³ �́�£¥́�n° XXX

(�́��¹��µ¦ �Îµ n�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́��n° Â̈ ³ ¦ µ¥Å�o�nµ�ÎµÁ®�È�)

งบทดลอง – งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลอง – งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ รายได้
Á�̧Ê¥ประกนักนัภยัรับ XXX
Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�n° XXX

®�̧Ê ·� รายไดค้่าบาํเหน็จ XXX
Á�·��oµ��nµ¥Á�̧É¥ª �́��¦ ³ �́�£¥́�n° XXX รายจ่าย
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®¨ �́�µ¦ ��́�̧Â̈ ³ �µ¦ ��·��́·Ã�¥�É́ª Å��µ���́�̧�(Accounting Principles and Accounting

Practice)

วธีิการบนัทกึบญัชี

• �µ¦ �́��¹� Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�n° �̧É¥�́Å¤n��Á�È�¦ µ¥Å�o�(Ceded unearned premium reserve) และ สาํรอง
Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�n° �̧É¥�́Å¤n��Á�È�¦ µ¥Å�oÁ¡ ·É¤�(ลด) (Change in ceded unearned premium reserve)

Dr. สาํรองÁ�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́�n° �̧É¥�́Å¤n�º° Á�È�¦ µ¥Å�o XXX

Cr. สาํรองÁ�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�n° �̧É¥�́Å¤n�º° Á�È�¦ µ¥Å�oÁ¡ ·É¤�(ลด) XXX

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�4 การประกันภยัต่อ 

PwC 85

Cr. สาํรองÁ�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�n° �̧É¥�́Å¤n�º° Á�È�¦ µ¥Å�oÁ¡ ·É¤�(ลด) XXX

งบทดลอง – งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลอง – งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ รายได้

 Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�n° �̧É¥�́Å¤n�º° Á�È�¦ µ¥Å�o XXX  Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�n° �̧É¥�́Å¤n�º° Á�È�

¦ µ¥Å�oÁ¡ ·É¤�(ลด) XXX
®�̧Ê ·�

รายจ่าย
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®¨ �́�µ¦ ��́�̧Â̈ ³ �µ¦ ��·��́·Ã�¥�É́ª Å��µ���́�̧�(Accounting Principles and Accounting

Practice)

วธีิการบนัทกึบญัชี

• �µ¦ �́��¹�Á�·� Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�n°�(Deposit of premium reserve) หรือเงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 
(Fund withheld account) Â̈ ³ �°�Á�̧Ê¥�̧É�o°��Îµ¦ ³ Ä®o�́��¦ ·¬�́¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�n°

Dr. เงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อ XXX

Cr. เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ XXX

�nµÄ�o�nµ¥�°�Á�̧Ê¥

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�4 การประกันภยัต่อ 
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Dr. �nµÄ�o�nµ¥�°�Á�̧Ê¥ XXX

Cr. �°�Á�̧Ê¥�oµ��nµ¥ XXX

งบทดลอง – งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลอง – งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ รายได้
เงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อ XXX

®�̧Ê ·� รายจ่าย
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ XXX �nµÄ�o�nµ¥�°�Á�̧Ê¥ XXX
�°�Á�̧Ê¥�oµ��nµ¥ XXX
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®¨ �́�µ¦ ��́�̧Â̈ ³ �µ¦ ��·��́·Ã�¥�É́ª Å��µ���́�̧�(Accounting Principles and Accounting

Practice)

วธีิการบนัทกึบญัชี

• การบนัทึกค่าสินไหมรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (claim recovery) Á�·��oµ�¦ �́Á�̧É¥ª �́��µ¦ �¦ ³ �́�£¥́�n°�
(amount due from reinsurer) Â̈ ³ Á�·� Îµ¦ °��¦ ³ �́�£¥́ nª ��̧ÉÁ¦ ¥̧��º��µ��µ¦ �¦ ³ �́�£¥́�n°�(ceded loss

reserve)

Dr. สาํรองค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ XXX

Cr. ค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อ XXX

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�4 การประกันภยัต่อ 

PwC 87

Cr. ค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อ XXX

งบทดลอง – งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลอง – งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ รายได้
สํารองค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนจากบริษทั     
ประกนัภยัต่อ

XXX

®�̧Ê ·� รายจ่าย
สาํรองค่าสินไหมทดแทน XXX �nµ ·�Å®¤��Â���Á¡ ·É¤�(ลด) XXX

ค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนจากการ
ประกนัภยัต่อ 

(XXX)
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®¨ �́�µ¦ ��́�̧Â̈ ³ �µ¦ ��·��́·Ã�¥�É́ª Å��µ���́�̧�(Accounting Principles and Accounting

Practice)

วธีิการบนัทกึบญัชี

• การบนัทึกค่าสินไหมทดแทนเรียกเกบ็ทนัที (Cash call)

Dr. เงินสด/ธนาคาร XXX

Cr. เงินรับล่วงหนา้จากบริษทัรับประกนัภยัต่อ XXX

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�4 การประกันภยัต่อ 

PwC 88

งบทดลอง – งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลอง – งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ รายได้
เงินสด/ธนาคาร XXX

®�̧Ê ·� รายจ่าย
เงินรับล่วงหนา้จากบริษทัรับประกนัภยัต่อ XXX
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®¨ �́�µ¦ ��́�̧Â̈ ³ �µ¦ ��·��́·Ã�¥�É́ª Å��µ���́�̧�(Accounting Principles and Accounting

Practice)

วธีิการบนัทกึบญัชี

• �µ¦ �́��¹��̈�́¦ µ¥�µ¦  Îµ¦ °��nµ ·�Å®¤��Â���Á¤ºÉ°�¦ µ��Îµ�ª ��nµ ·�Å®¤��Â���̧É�o°��Îµ¦ ³ Â�n�¼oÁ° µ�¦ ³ �́�£¥́
Á�È��Îµ�ª ��̧ÉÂ�n�°�

Dr. เงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อ XXX

Cr. สาํรองค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ XXX

(จดัประเภทสาํรองสินไหมทดแทนเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อเป็นเงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อ)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�4 การประกันภยัต่อ 

PwC 89

Dr. ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ XXX

Cr. สาํรองค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ XXX

(�́��¹��̈�́¦ µ¥�µ¦  Îµ¦ °� ·�Å®¤��Â��Á¦ ¥̧��º��µ��¦ ·¬�́�¦ ³ �́�£¥́�n° Ä� nª ��̧É�́Ê�Á�·�)

งบทดลอง – งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลอง – งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ รายได้
เงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อ XXX
สํารองค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนจากบริษทั
ประกนัภยัต่อ

XXX

®�̧Ê ·� รายจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากบริษทั
ประกนัภยัต่อ

(XXX)

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย พฤศจิกายน 2556



®¨ �́�µ¦ ��́�̧Â̈ ³ �µ¦ ��·��́·Ã�¥�É́ª Å��µ���́�̧�(Accounting Principles and Accounting

Practice)

วธีิการบนัทกึบญัชี

• การบนัทึกเงินส่วนแบ่งผลกาํไรจากการประกนัภยัต่อ (Experience refund หรือ Profit commission)

�³ �́��¹�Á¤ºÉ°  µ¤µ¦ ��¦ ³ ¤µ��µ¦ Å�o° ¥nµ��nµÁ�ºÉ°�º°�

Dr. Á�·��oµ�¦ �́Á�̧É¥ª �́��¦ ³ �́�£¥́�n° XXX

Cr. ส่วนแบ่งผลกาํไรรับ XXX

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�4 การประกันภยัต่อ 

PwC 90

ส่วนแบ่งผลกาํไรรับ

งบทดลอง – งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลอง – งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ รายได้
Á�·��oµ�¦ �́Á�̧É¥ª �́��¦ ³ �́�£¥́�n° XXX ส่วนแบ่งผลกาํไรรับ XXX

®�̧Ê ·� รายจ่าย

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย พฤศจิกายน 2556



®¨ �́�µ¦ ��́�̧Â̈ ³ �µ¦ ��·��́·Ã�¥�É́ª Å��µ���́�̧�(Accounting Principles and Accounting

Practice)

วธีิการบนัทกึบญัชี

• การชาํระเงินคา้งรับ และคา้งจ่ายระหวา่งผูเ้อาประกนัภยัต่อ และ บริษทัรับประกนัภยัต่อ (amount due from/to

reinsurer) โดยวิธีหกักลบ (offsetting) และชาํระยอดคงเหลือ

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�4 การประกันภยัต่อ 

Statement of Account กบับริษัท บี ประกนัภัยต่อ จาํกดั (มหาชน)
��ª �́�̧É�31 ธันวาคม พ.ศ. 25X1

เดบิต เครดติ
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เดบิต เครดติ

เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 100,000 Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�n°�Îµ n� (157,500)
ค่าสินไหมทดแทนเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ 52,500 �°�Á�̧Ê¥�oµ��nµ¥ (500)
ส่วนแบ่งผลกาํไรรับ 10,000 เงินรับล่วงหนา้จากบริษทัรับประกนัภยัต่อ (100,000)

ยอดรวมเงนิค้างรับจากบริษัทรับประกนัภัยต่อ 162,500 ยอดรวมเงนิค้างจ่ายแก่
(Balance Due from Reinsurance) บริษัทรับประกนัภัยต่อ (258,000)

(Balance Due to Reinsurance)

ยอดเงนิค้างจ่ายแก่
บริษัทรับประกนัภัยต่อ สุทธิ 95,500



®¨ �́�µ¦ ��́�̧Â̈ ³ �µ¦ ��·��́·Ã�¥�É́ª Å��µ���́�̧�(Accounting Principles and Accounting

Practice)

วธีิการบนัทกึบญัชี

• การชาํระเงินคา้งรับ และคา้งจ่ายระหวา่งผูเ้อาประกนัภยัต่อ และ บริษทัรับประกนัภยัต่อ (amount due from/to

reinsurer) โดยวิธีหกักลบ (offsetting) และชาํระยอดคงเหลือ

Dr. Á�·��oµ��nµ¥Á�̧É¥ª �́��¦ ³ �́�£¥́�n° XXX

�°�Á�̧Ê¥�oµ��nµ¥ XXX

เงินรับล่วงหนา้จากบริษทัรับประกนัภยัต่อ XXX

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�4 การประกันภยัต่อ 
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เงินรับล่วงหนา้จากบริษทัรับประกนัภยัต่อ XXX

Cr. เงินสด/ธนาคาร XXX

เงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อ XXX

งบทดลอง – งบแสดงฐานะการเงิน งบทดลอง – งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ รายได้
เงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อ 0

®�̧Ê ·� รายจ่าย
Á�·��oµ��nµ¥Á�̧É¥ª �́��¦ ³ �́�£¥́�n° 0
�°�Á�̧Ê¥�oµ��nµ¥
เงินรับล่วงหนา้จากบริษทัรับประกนัภยัต่อ 

0
0

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย



การนําเสนอในงบการเงิน - รายการในงบแสดงฐานะการเงิน

(1) สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ-สุทธิ (Reinsurance Assets, Net) จะประกอบไปดว้ยรายการ
�́��n° Å��̧Ê�

(1.1) เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ (Reinsurance Fund Withheld) (Ä��¦ �̧�̧É
บริษทัเป็นผูรั้บประกนัภยัต่อ)

(1.2) เงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อ (Amount Due from Reinsurer) อนัเกิดจาก
�¦ ³ �́�£¥́�n° �́Ê�Ä�Â̈ ³ �nµ��¦ ³ Á�«��¹É��¦ ³ �°�Å��oª ¥��nµ�oµ�Â̈ ³ �nµ�ÎµÁ®�È��oµ�¦ �́� nª �Â�n��̈�ÎµÅ¦ ��nµ ·�Å®¤��Â��

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�4 การประกันภยัต่อ 
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�¦ ³ �́�£¥́�n° �́Ê�Ä�Â̈ ³ �nµ��¦ ³ Á�«��¹É��¦ ³ �°�Å��oª ¥��nµ�oµ�Â̈ ³ �nµ�ÎµÁ®�È��oµ�¦ �́� nª �Â�n��̈�ÎµÅ¦ ��nµ ·�Å®¤��Â��
�oµ�¦ �́��́Ê��̧Ê�µ¦ Â ��¦ µ¥�µ¦ Á�·��oµ�¦ �́�µ��¦ ·¬�́�¦ ³ �́�£¥́�n°��³ Â ���oª ¥¤ ¼̈�nµ »��·®¨ �́®�́�nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼�

(1.3) Á�·� Îµ¦ °��¦ ³ �́�£¥́�n°  nª ��̧ÉÁ¦ ¥̧��º��µ��¦ ·¬�́�¦ ³ �́�£¥́�n°�(Ceded Loss

Reserve)

(1.4) ¨ ¼�®�̧Ê�¦ ³ �́�£¥́�n° ° ºÉ��(Other Reinsurance Receivables)

  Îµ®¦ �́¦ µ¥�µ¦ �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�oµ�¦ �́��̧ÉÁ�·��µ��¦ �̧�̧É�¦ ·¬�́Á�È��¼o¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�n° �́Ê���³ Â ��° ¥¼n£µ¥Ä�o¦ µ¥�µ¦ �“Á�̧Ê¥
ประกนัภยัคา้งรับสุทธิ (Premium Receivable, Net)” ในงบแสดงฐานะการเงิน

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย



การนําเสนอในงบการเงิน - รายการในงบแสดงฐานะการเงนิ 

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�4 การประกันภยัต่อ 

การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ - สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อสุทธิ 

•  ¦ »��Ã¥�µ¥�µ¦ �́��̧�̧É Îµ�́�� Îµ®¦ �́Á���rÄ��µ¦ ¦ �́¦ ¼oÂ̈ ³ ª �́¤ ¼̈�nµ Îµ®¦ �́Â�n̈³ �¦ ³ Á£�
¦ µ¥�µ¦ �°� ·��¦ ¡́ ¥r�µ��µ¦ �¦ ³ �́�£¥́�n°�Á�n��ª �́�̧ÉÄ�oÄ��µ¦ �́��¹�¦ µ¥�µ¦ �Á���rÄ��µ¦ Â¥�° µ¥»
¨ ¼�®�̧Ê�Â̈ ³ Á���r�̧ÉÄ�oÄ��µ¦ �Îµ¦ ³ ®�̧Ê ·��Â̈ ³ Á���rÄ��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ�nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼��°�Á�·�
คา้งรับจากการประกนัภยัต่อ เป็นตน้ 
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¨ ¼�®�̧Ê�Â̈ ³ Á���r�̧ÉÄ�oÄ��µ¦ �Îµ¦ ³ ®�̧Ê ·��Â̈ ³ Á���rÄ��µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ�nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼��°�Á�·�
คา้งรับจากการประกนัภยัต่อ เป็นตน้ 

• รายละเอียดของรายการสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ วา่ประกอบดว้ยรายการใด เท่าไรบา้ง



การนําเสนอในงบการเงิน - รายการในงบแสดงฐานะการเงนิ 

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�4 การประกันภยัต่อ 

(2) Á�oµ®�̧Ê�¦ ·¬�́�¦ ³ �́�£¥́�n° (Due to Reinsurers) �³�¦ ³ �°�Å��oª ¥¦ µ¥�µ¦ �́��n° Å��̧Ê

(2.1) Á�·��oµ��nµ¥Ä®o�́��¦ ·¬�́�¦ ³ �́�£¥́�n° ° �́Á�·��µ��µ¦ Á° µ�¦ ³ �́�£¥́�n° �́Ê�Ä�Â̈ ³�nµ��¦ ³ Á�«��¹É�
�¦ ³ �°��oª ¥�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�n°�oµ��nµ¥�(Reinsurance Premium Payable) Â̈ ³ Á�·��oµ��nµ¥Á�̧É¥ª �́�
�µ¦ �¦ ³ �́�£¥́�n° ° ºÉ��(Other Amount Due to Reinsurer)

(2.2) Á�·�¤�́�Îµ�̧É�¦ ·¬�́�º° Åª o�µ��µ¦ Á° µ�¦ ³ �́�£¥́�n° (Reinsurance Fund

Withheld)
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  Îµ®¦ �́¦ µ¥�µ¦ �nµ ·�Å®¤��Â����̧ÉÁ�·��µ��¦ �̧�̧É�¦ ·¬�́Á�È��¼o¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�n° �́Ê���³ Â ��° ¥¼n£µ¥Ä�o¦ µ¥�µ¦ �
“สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย (Loss Reserves and Outstanding
Claims)” ในงบแสดงฐานะการเงิน



การนําเสนอในงบการเงิน - รายการในงบแสดงฐานะการเงนิ 

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�4 การประกันภยัต่อ 

�µ¦ Â ��¦ µ¥�µ¦ �°� ·��¦ ¡́ ¥r�µ��µ¦ �¦ ³ �́�£¥́�n° ° µ�®�́�̈��́�Á�oµ®�̧Ê�¦ ·¬�́�¦ ³ �́�£¥́�n° Å�o
®µ�Á�oµÁ�ºÉ°�Å��µ¦ ®�́�̈��(Right of Offset) �µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��́��̧É�32 Á¦ ºÉ°��µ¦
Â ��¦ µ¥�µ¦ Â̈ ³ �µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈ Îµ®¦ �́Á�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·���́É��º° Á¤ºÉ° Á�È�Å��µ¤Á�ºÉ°�Å��»��o°
�n° Å��̧Ê

(1) �·��µ¦ ¤ ̧ ·��·�µ¤��®¤µ¥Ä��µ¦ �Îµ�Îµ�ª ��̧É¦ �́¦ ¼oÅª oÄ���Â ���µ�³�µ¦ Á�·�¤µ®�́�̈��́���

(2) �·��µ¦ �́Ê�Ä��̧É�³ ¦ �́®¦ º°�nµ¥�Îµ¦ ³ �Îµ�ª ��̧É¦ �́¦ ¼oÅª oÄ���Â ���µ�³�µ¦ Á�·��oª ¥¥°� »��·�®¦ º°
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(2) �·��µ¦ �́Ê�Ä��̧É�³ ¦ �́®¦ º°�nµ¥�Îµ¦ ³ �Îµ�ª ��̧É¦ �́¦ ¼oÅª oÄ���Â ���µ�³�µ¦ Á�·��oª ¥¥°� »��·�®¦ º°
�́Ê�Ä��̧É�³ ¦ �́�¦ ³ Ã¥��r�µ� ·��¦ ¡́ ¥rÄ�Áª ¨ µÁ�̧¥ª �́��̧É�nµ¥�Îµ¦ ³ ®�̧Ê ·��



การนําเสนอในงบการเงิน - รายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

(1) Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�n°�(Ceded Written Premium) และ
 Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�n° �̧É¥�́Å¤n�º° Á�È�¦ µ¥Å�oÁ¡ ·É¤�(ลด) (Change in Ceded Unearned Premium

Reserve)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�4 การประกันภยัต่อ 

Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́¦ �́�(Written Premium)

- Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�n°�(Ceded Written Premium)
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- Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�n°�(Ceded Written Premium)

= Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́¦ �́ »��·�(Net Written Premium)

-/+  Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É¥�́Å¤n�º° Á�È�¦ µ¥Å�oÁ¡ ·É¤�(ลด) (Change in Unearned Premium reserve)

+/-  Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�n° �̧É¥�́Å¤n�º° Á�È�¦ µ¥Å�oÁ¡ ·É¤�(ลด) (Change in Ceded Unearned premium reserve)

= Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É�º° Á�È�¦ µ¥Å�o »��·�(Net Earned Premium)



การนําเสนอในงบการเงิน - รายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�4 การประกันภยัต่อ 

(2) ส่วนแบ่งผลกาํไรจากการประกนัภยัต่อ (Experience Refund)

ควรแสดงภายใตร้ายการ “รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ (Brokerage and Reinsurance

Commission Income)”

(3) ค่าบาํเหน็จจากการประกนัภยัต่อ (Reinsurance Commission) Â̈ ³ �nµ�¦ ·�µ¦ ° ºÉ�Ç�

ควรแสดงภายใต ้รายการ “รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ (Brokerage and Reinsurance
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ควรแสดงภายใต ้รายการ “รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ (Brokerage and Reinsurance

Commission Income)”

(4) �nµ ·�Å®¤��Â���̧ÉÅ�o¦ �́�º��(Loss Recovery) Â̈ ³ Á�·� Îµ¦ °��nµ ·�Å®¤��Â�� nª ��̧ÉÁ¦ ¥̧��º��µ�
�¦ ·¬�́�¦ ³ �́�£¥́�n° Á¡ ·É¤�(ลด) (Change in Ceded Loss Reserve)

ควรถูกแสดงรวมกนัอยูภ่ายใตร้ายการ “ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 

(Incurred Loss and Loss Adjustment Expenses)”



���̧É�5

£µ¬Á̧�·�Å�o�Â̈ ³ £µ¬°̧ ºÉ�Ç

���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç� คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC

£µ¬Á̧�·�Å�o�Â̈ ³ £µ¬°̧ ºÉ�Ç
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สารบัญ
• บทนาํ

• ®¨ �́¡ ºÊ��µ��°��µ¦ �́��¹��́��̧£µ¬Á̧�·�Å�o

• �µ¦ �Îµ�ª ��nµÄ�o�nµ¥£µ¬Á̧�·�Å�o�̧É�o°��Îµ¦ ³ ®¦ º°�£µ¬Á̧�·�Å�o¦ �́�º��°��ª��́��»�́�

• การคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

• สรุปผลของการเปรียบเทียบการคาํนวณผลต่าง

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç�

PwC

• สรุปผลของการเปรียบเทียบการคาํนวณผลต่าง

• การแสดงรายการ

• การเปิดเผยขอ้มูล

• £µ¬°̧ ºÉ��̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��́��¦ ·¬�́�¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́

100
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�¦ ³ Á£��°�£µ¬�̧Ȩ́Á�̧É¥ª �o° �

• ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (Corporate Income Tax)

• ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา (Personal Income Tax)

• £µ¬¤̧ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤ (Value Added Tax)

• ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax)

• อากรแสตมป์ (Stamp Duty)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç�
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อากรแสตมป์ 

101
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®¨ �́¡ ºÊ��µ��°��µ¦ ��́�¹���́�̧£ µ¬Á̧�·�Å�o�
(Fundamentals of Accounting for Income Taxes)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ = (1) ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั + (2) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
(Income Tax Expense) (Current Tax) (Deferred Tax)

1) ¦ �́¦ ¼o�nµÄ�o�nµ¥ Îµ®¦ �́£µ¬Á̧�·�Å�o�̧É�o°��Îµ¦ ³ Â�n�¦ ¤  ¦ ¦ ¡ µ�¦ �(Tax payable) หรือภาษีเงินไดรั้บคืน(Tax

refundable) ของงวดปัจจุบนั  ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ และ

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç�
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refundable) ของงวดปัจจุบนั  ในงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ และ

2) รับรู้ผลกระทบทางภาษีในอนาคต ไม่วา่จะเป็นในรูปผลประโยชนใ์นอนาคต (Future tax benefits) �¹É��³
แสดงเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (Deferred tax assets) หรือ ภาระจ่ายชาํระในอนาคต 
(Future tax obligations) �¹É��³ Â ��Á�È�®�̧Ê ·�£µ¬Á̧�·�Å�o¦ °�µ¦ �́��́��̧�(Deferred tax

liabilities) ในงบแสดงฐานะการเงิน
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®¨ �́¡ ºÊ��µ��°��µ¦ ��́�¹���́�̧£ µ¬Á̧�·�Å�o�
(Fundamentals of Accounting for Income Taxes)

ข้อแตกต่างระหว่างกาํไรทางบัญชีและกาํไรทางภาษี

กาํไรทางบัญชีก่อนหักภาษหีรือกาํไรทางบัญชี 

�ÎµÅ¦ �n°�®�́£µ¬�̧̧É�Îµ�ª ��µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·�Å�¥ �¹É��o° ¤¼̈�̧Ê�́��Îµ�¹Ê�Á¡ ºÉ°�µ¦ ¦ µ¥�µ��̈�¦ ³�°��µ¦
�°��·��µ¦ �Â�n�¼o�º° ®»o�®¦ º°�¼o�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��Á�n���́�̈��»���®�nª ¥�µ��Îµ�́��¼Â̈ �Á�È��o�

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç�
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�ÎµÅ¦  »��·Á¡ ºÉ°�µ¦ �Îµ�ª�£µ¬Á̧�·�Å�o�̧É�o°��Îµ¦ ³ ®¦ º°��ÎµÅ¦ �µ�£µ¬�̧

�ÎµÅ¦ �̧É�Îµ�ª ��µ¤®¨ �́Á���r�̧É�Îµ®��Ä��¦ ³ ¤ ª ¨ ¦ ¬́�µ�¦ �Á¡ ºÉ°�ÎµÅ��Îµ�ª �£µ¬Á̧�·�Å�o�·�·�»��̈�̧É�o°��Îµ¦ ³ Â�n
�¦ ¤  ¦ ¦ ¡ µ�¦ ��¹É�° µ�¤Á̧���rÄ��µ¦ ¦ �́¦ ¼o¦ µ¥Å�o�Â̈ ³ �nµÄ�o�nµ¥�̧ÉÂ���nµ��µ�Á���r�µ��́��̧
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®¨ �́¡ ºÊ��µ��°��µ¦ ��́�¹���́�̧£ µ¬Á̧�·�Å�o�
(Fundamentals of Accounting for Income Taxes)

ข้อแตกต่างระหว่างกาํไรทางบัญชีและกาํไรทางภาษี (ตัวอย่าง)

25x0 25x1 25x2

Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́¦ �́ »��· 150,000 200,000 0

 Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É¥�́Å¤n�º° Á�È�¦ µ¥Å�o (48,000) (100,000) 0

�̈�́¦ µ¥�µ¦ � Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́ 0 48,000 100,000

Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́¦ �́�̧É�º° Á�È�¦ µ¥Å�o »��· 102,000 148,000 100,000

กาํหนดใหบ้ริษทั A ¤ Á̧¦ ·É¤�·��µ¦ Ä��̧�25x0 Â̈ ³ ¤ Á̧�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́¦ �́ »��·�́��̧Ê

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç�
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Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́¦ �́�̧É�º° Á�È�¦ µ¥Å�o »��· 102,000 148,000 100,000

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 50,000 50,000 50,000

กาํไรทางภาษีของบริษทั A (ในทางภาษี Ä®o®�́ Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́Á�È��nµÄ�o�nµ¥Å�oÅ¤nÁ�·�¦ o° ¥¨ ³ �40 �°�Á�̧Ê¥
�¦ ³ �́�£¥́¦ �́ »��·��°��µ��̧Ê¥�́�Îµ®��Ä®oÁ�·� Îµ¦ °��̧É�́�Åª o�̧Ê��³�o°��º° Á�È�¦ µ¥Å�o�µ�£µ¬Ä̧�¦ °��́��̧�́�Å�)

25x0 25x1 25x2

Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́¦ �́ »��· 150,000 200,000 0

 Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É®�́Á�È��nµÄ�o�nµ¥Å�o (48,000) (80,000) 0

�̈�́¦ µ¥�µ¦ � Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́ 0 48,000 80,000

Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É�º° Á�È�¦ µ¥Å�o�µ�£µ¬¸ 102,000 168,000 80,000
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®¨ �́¡ ºÊ��µ��°��µ¦ ��́�¹���́�̧£ µ¬Á̧�·�Å�o�
(Fundamentals of Accounting for Income Taxes)

ข้อแตกต่างระหว่างกาํไรทางบัญชีและกาํไรทางภาษี (ตัวอย่าง)

�ª µ¤Â���nµ�¦ ³ ®ª nµ�£µ¬Â̧̈ ³ �́��̧Á�È��́��̧Ê

25x0 25x1 25x2 รวม

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(Income tax expense) 15,600 29,400 15,000 60,000

£µ¬Á̧�·�Å�o�̧É�o°��Îµ¦ ³ �(Income tax payable) (15,600) (35,400) (9,000) (60,000)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç�
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£µ¬Á̧�·�Å�o�̧É�o°��Îµ¦ ³ �(Income tax payable) (15,600) (35,400) (9,000) (60,000)

ความแตกต่าง 0 (6,000) 6,000 0

�̈Â���nµ��́Éª �¦ µª �(Temporary

Difference)
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�µ¦ �Îµ�ª ��nµÄ�o�nµ¥£µ¬Á̧�·�Å�o�Ȩ́�o°��Îµ¦ ³ �®¦ º° £ µ¬Á̧�·�Å�o¦ �́�º��°��ª ���́�»��́
�µ¦ ®�́ Îµ¦ ° �Á�Ȩ̂¥�¦ ³ �́�£ ¥́�Ȩ́¥�́Å¤n�º° Á�È�¦ µ¥Å�o(UPR) เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี

¦ µ¥�nµ¥�µ��µ¦ �́Ê�Á�·� Îµ¦ °��µ�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́��º° Á�È�¦ µ¥�nµ¥�µ�£µ¬Å̧�oÄ� nª ��̧ÉÅ¤nÁ�·�¦ o° ¥¨ ³ �40 �°��Îµ�ª �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́
¦ �́®¨ �́�µ�®�́Á�̧Ê¥ประกนัภยัต่อ Â̈ ³ Á�·� Îµ¦ °��̧ÉÅ�o�º° Á�È�¦ µ¥�nµ¥�µ�£µ¬ ไ̧วแ้ลว้จะตอ้งถือเป็นรายไดท้างภาษีในรอบบญัชีถดัไป

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç�

PwC 106
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�µ¦ �Îµ�ª ��nµÄ�o�nµ¥£µ¬Á̧�·�Å�o�Ȩ́�o°��Îµ¦ ³ �®¦ º° £ µ¬Á̧�·�Å�o¦ �́�º��°��ª ���́�»��́

การหักสํารองค่าสินไหมทดแทน (Loss reserve) เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี

�nµÄ�o�nµ¥�̧ÉÁ�·��µ��µ¦ ¦ �́¦ ¼o Îµ¦ °��nµ ·�Å®¤ทดแทน (Loss reserve) �¹É�¤¸̈ �́¬�³ Á�È��nµÄ�o�nµ¥�̧É�¦ ·¬�́
�Îµ®���¹Ê�Á°�Á�ºÉ°��µ��¦ ·¬�́¥�́Å¤n�¦ µ�¤¼̈®�̧Ê�̧ÉÂ�n�°� จึงยงัไม่สามารถนาํมาถือเป็นรายจ่าย เพราะถือเป็นรายจ่าย
ตอ้งหา้มตามประมวลรัษฎากร อยา่งไรกต็าม �¦ ¤ ¦ ¦ ¡ µ�¦ Å�o°�»�µ�Ä®o�¦ ·¬�́�¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́�́Ê� Îµ¦ °��nµ ·�Å®¤
ทดแทนและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี Á¤ºÉ°�¦ ·¬�́¤ Á̧�ºÉ°�Å��̧É�o°��nµ¥ และไดต้กลงค่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัภยั
หรือผูรั้บผลประโยชน์แลว้ และมีเอกสารประกอบการรับรู้เป็นรายจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามประมวลรัษฎากร

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç�
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หรือผูรั้บผลประโยชน์แลว้ และมีเอกสารประกอบการรับรู้เป็นรายจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามประมวลรัษฎากร
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ตัวอย่างการคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้

�o° ¤¼̈Á¡ ·É¤Á�·¤�¤�̧́��̧Ê
1) �¦ ·¬�́�ºÊ° Á�¦ ºÉ°�Ä�o Îµ�́��µ��́Éª Å���¹É��Îµ®��° µ¥»�µ¦ Ä�o
คือ 4 ปี ราคาทุนคือ 300,000 บาท
2) บริษทัประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทนจาํนวน 
20,000 บาท
3) �Îµ®��Ä®o° �́¦ µ£µ¬Á̧�·�Å�oÂ�n̈³ �̧�Á�È��́��̧Ê

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç�
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3) �Îµ®��Ä®o° �́¦ µ£µ¬Á̧�·�Å�oÂ�n̈³ �̧�Á�È��́��̧Ê
พ.ศ. 25x1 ร้อยละ 30

พ.ศ. 25x2 ร้อยละ 23

พ.ศ. 25x3 เป็นตน้ไป ร้อยละ 20
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ตัวอย่างการคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (ต่อ)

�µ�Ã��¥r�³ Á®È�ª nµ¤�̧¦ ³ Á�È��̧ÉÁ�·��ª µ¤Â���nµ�¦ ³ ®ª nµ��́��̧Â̈ ³ £µ¬�̧́��̧Ê

•  Îµ¦ °��µ��nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼��Îµ�ª ��5,000 �µ��Â̈ ³��nµÁ�ºÉ°�µ¦ �o° ¥�nµ�Îµ�ª ��10,000 �µ���º° Á�È� Îµ¦ °��̧ÉÅ¤n µ¤µ¦ �®�́
เป็นรายจ่ายทางภาษีได ้

• ° »��¦ �r��º° Á�È� ·��¦ ¡́ ¥r° ºÉ��¹É��o°��́��nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ£µ¥Ä��5 �̧�Á�ºÉ°��µ��¦ ·¬�́�́��nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ£µ¥Ä��4 �̧��́��́Ê��¦ ·¬�́�́��¹��nµ
Á ºÉ° ¤ ¦ µ�µÁ�·�Å��15,000 บาท (ทางบญัชี คือ 75,000 บาท และทางภาษี คือ 60,000 บาท)

• Á�ºÉ°��µ��¦ ·¬�́ Îµ¦ °��nµ ·�Å®¤��Â���¹É�Á�·��µ��µ¦ �¦ ³ ¤µ��µ¦ ��º° Á�È� Îµ¦ °��µ�£µ¬�̧¹É�Å¤n µ¤µ¦ ��Îµ¤µ®�́Á�È�¦ µ¥�nµ¥Å�o

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç�

PwC 109

•  Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É¥�́Å¤n�º° Á�È�Á�·�Å�o��³ Á�È�¦ µ¥�nµ¥Å�oÅ¤nÁ�·�¦ o° ¥¨ ³ �40 �°��Îµ�ª �Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́¦ �́®¨ �́�µ�®�́Á�̧Ê¥
ประกนัภยัต่อออก (Net written premium) Ã�¥ Îµ¦ °��̧É�³ Á�È�¦ µ¥�nµ¥�µ�£µ¬Å̧�o¤�̧Îµ�ª ��160,000 �µ���¹É��Îµ�ª ��µ�¦ o° ¥
ละ 40 �°�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́��́�£¥́¦ �́ »��·�̧É�400,000 บาท

• �ÎµÅ¦ �̧É¥�́Å¤nÁ�·��¹Ê��¦ ·�¤¼̈�nµ�20,000 �µ��Á�·��¹Ê��µ��µ¦ �¦ �́¤ ¼̈�nµ�°�Á�·�̈��»�Á�ºÉ°�µ¥�µ�¤¼̈�nµ�o��»�Á�·¤Á�È�¤¼̈�nµ
¥»�·�¦ ¦ ¤�Á�ºÉ°��µ�¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧�Îµ®��Ä®o¦ �́¦ ¼o�ÎµÅ¦ �́��̈nµª Ã�¥�¦ �Å�¥�́�ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�° ºÉ��¹É�Â ��£µ¥Ä�o nª ��°��¼o�º°
®»o��¦ µ¥�µ¦ �̧Ê�¹�Å¤n�¦ ³ ���µ¦ �Îµ�ª ��nµÄ�o�nµ¥£µ¬Á̧�·�Å�o
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ตัวอย่างการคาํนวณค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (ต่อ)

กาํไรสุทธิทางบัญชีก่อนหักภาษ ี 80,000

รายการบวกกลบั
 Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́ nª �Á�·� 20,000

 Îµ¦ °��nµ ·�Å®¤��Â��Á¡ ·É¤ (ลด) 20,000

�nµÁ ºÉ° ¤ ¦ µ�µ�– อุปกรณ์ 15,000

�nµÁ�ºÉ°�µ¦ �o° ¥�nµ�– �¦ ¡́ ¥r ·�° ºÉ� 10,000

�nµÁ�ºÉ° ®�̧Ê � ¥́�³  ¼� 5,000

รวม 70,000

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç�

PwC
General Insurance Association of Thailand
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รวม 70,000

�ÎµÅ¦  »��·Á¡ ºÉ°�µ¦ �Îµ�ª�£µ¬Á̧�·�Å�o�̧É�o°��Îµ¦ ³ 150,000

อตัราภาษีร้อยละ 30

ค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 45,000

ª �́�̧É รายการ บญัชี เดบิต เครดิต
31 ธ.ค. 25X1 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ รายจ่าย 45,000

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย ®�̧Ê ·� 45,000

หมายเหตุ �́��¹��nµÄ�o�nµ¥£µ¬Á̧�·�Å�o�̧É�o°��Îµ¦ ³ Â�n ¦ ¦ ¡ µ�¦ ���ª �́ ·Ê��̧�¡ .ศ. 25X1
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การคาํนวณภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 
(Accounting Treatment for Deferred Taxes)

Deferred Tax แบ่งเป็น 2 �¦ ³ Á£��́��Ȩ̂

• �̈Â���nµ��́Éª �¦ µª �̧ÉÄ�o®�́£µ¬�̧(Deductible temporary difference)

• �µ��»��µ�£µ¬�̧̧É¥�́Å¤nÅ�oÄ�o¥�Å�(Loss carry forward)

• Á�¦ �·�£µ¬�̧̧É¥�́Å¤nÅ�oÄ�o

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred tax assets)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç�

PwC

ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีและฐานภาษ ี

111

• �̈Â���nµ��́Éª �¦ µª �̧É�o°�Á ¥̧£µ¬�̧(Taxable temporary difference)

®�̧Ê ·�£µ¬Á̧�·�Å�o¦ °�µ¦ �́��́��̧�(Deferred tax liabilities)

�̈Â���nµ��́Éª�¦ µª

ผลแตกต่างถาวร
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การคาํนวณภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี (Deferred Taxes)

1. �µ¦ �Îµ�ª ��̈ Â���nµ��́Éª �¦ µª

มูลค่าตามบญัชีของ ฐานภาษีของ          

®�̧Ê ·�£µ¬Á̧�·�Å�o¦ °
การตดับญัชี

ผลแตกต่าง�́Éª �¦ µª �:

1.�̈Â���nµ��́Éª �¦ µª

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç�
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มูลค่าตามบญัชีของ
 ·��¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ ®�̧Ê ·�

-
ฐานภาษีของ          

 ·��¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ ®�̧Ê ·�

สินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชี

1.�̈Â���nµ��́Éª �¦ µª
�̧É�o°�Á ¥̧£µ¬¸

2.�̈Â���nµ��́Éª �¦ µª
�̧ÉÄ�o®�́£µ¬¸

=
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การคาํนวณภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี (Deferred Taxes)

�µ¦ �Îµ�ª ��̈ Â���nµ��́Éª �¦ µª �(ตัวอย่าง)

�µ��́ª ° ¥nµ�Á¦ ºÉ°��µ¦ �Îµ�ª �£µ¬Á̧�·�Å�o��¦ ·¬�́�Á°��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́¤ �̧̈�nµ�¦ ³ ®ª nµ�Á���r�́��̧Â̈ ³ Á���r£µ¬�̧�́��̧Ê�

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç�
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การคาํนวณภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี (Deferred Taxes)

�µ¦ �Îµ�ª ��̈ Â���nµ��́Éª �¦ µª �(ตัวอย่าง)
�µ¦ �Îµ�ª �£µ¬Á̧�·�Å�o¦ °�µ¦ �́��́��̧Ã�¥�µ¦ �¼��̈�nµ��́�° �́¦ µ£µ¬Á̧�·�Å�o�µ¤��®¤µ¥�µ¤�̧ÉÂ ��Ä��µ¦ µ��oµ�̈nµ��̧Ê�
โดยอตัราภาษีเงินไดใ้นปี พ.ศ. 25x2 มีอตัราร้อยละ 23 Â̈ ³ �́Ê�Â�n�̧�¡ .ศ. 25x3 เป็นตน้ไปใหมี้อตัราร้อยละ 20

สินทรัพย์
ตามเกณฑ์

บญัชี
ตามเกณฑ์

ภาษี ผลต่าง
จาํนวนกลบั

รายการ
�̧�̧É�̈�́
รายการ

อตัราภาษี
�°��̧�̧É

กลบั
รายการ

®�̧Ê ·�(ทรัพยสิ์น)
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

(1) (2) (2-1 = 3)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 90,000 90,000 0 0 - 23% 0
Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�oµ�¦ �́ 100,000 100,000 0 0 - 23% 0
Á�·��oµ�¦ �́Á�̧É¥ª �́��¦ ³ �́�£¥́�n°  »��· 135,000 140,000 5,000 (5,000) 25X2 23% (1,150)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç�
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Á�·��oµ�¦ �́Á�̧É¥ª �́��¦ ³ �́�£¥́�n°  »��· 135,000 140,000 5,000 (5,000) 25X2 23% (1,150)
Á�·�̈��»�Á�ºÉ°�µ¥ 70,000 50,000 (20,000) 20,000 25X2 23% 4,600
อุปกรณ์, สุทธิ 225,000 240,000 15,000 (15,000) 25X5 20% (3,000)
�¦ ¡́ ¥r ·�° ºÉ� 40,000 50,000 10,000 (10,000) 25X2 23% (2,300)
รวม 660,000 670,000 10,000 (10,000) (1,850)

®�̧Ê ·�
ตามเกณฑ์

บญัชี
ตามเกณฑ์

ภาษี ผลต่าง
(1) (2) (1-2 = 3)

 Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É¥�́Å¤n�º° Á�È�
รายได้ 180,000 160,000 20,000 (20,000) 25X2 23% (4,600)

สาํรองค่าสินไหมทดแทน 20,000 0 20,000 (20,000) 25X2 23% (4,600)
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 10,000 10,000 0 0 - 23% 0
รวม 210,000 170,000 40,000 (40,000) (9,200)
¦ ª ¤ �́Ê�®¤� (11,050)
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การคาํนวณภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี (Deferred Taxes)

2. �µ¦ �µ��»�£µ¬�̧Ȩ́¥�́Å¤nÅ�oÄ�o¥�Å��(Loss Carryforward)

Ä��µ¦ ¦ �́¦ ¼o ·��¦ ¡́ ¥r£µ¬Á̧�·�Å�o¦ °�µ¦ �́��́��̧��¦ ·¬�́�ª ¦ ¡ ·�µ¦ �µ®¨ �́Á���r�n° Å��̧ÊÄ��µ¦ �¦ ³ Á¤·��ª µ¤�nµ�³ Á�È�
ª nµ�¦ ·¬�́�³ ¤�̧ÎµÅ¦ �µ�£µ¬Á̧¡ ¥̧�¡ ° �̧É�³�Îµ�̈�µ��»��µ�£µ¬�̧̧É¥�́Å¤nÅ�oÄ�o�Å�Ä�o�¦ ³ Ã¥��rÅ�o®¦ º° Å¤n

• ¤�̧ª µ¤Á�È�Å�Å�o�n°��oµ�Â�n®¦ º° Å¤nª nµ�·��µ¦ �³ ¤�̧ÎµÅ¦ �µ�£µ¬�̧n°��̧É�̈�µ��»��µ�£µ¬�̧̧É¥�́Å¤nÅ�oÄ�o�³ ®¤�° µ¥»�
• �̈�µ��»��µ�£µ¬�̧̧É¥�́Å¤nÅ�oÄ�o�́Ê��Á�·��µ� µÁ®�»�̧É µ¤µ¦ �¦ ³ �»Å�oÂ̈ ³ Á®�»�µ¦ �r�́Ê�Å¤n�nµ�³ Á�·��¹Ê�° �̧®¦ º° Å¤n
• �·��µ¦ ¤�̧µ¦ ª µ�Â��£µ¬�̧�º°�ª ·�̧�̧É�·��µ¦ ��·�́�·Á¡ ºÉ°  ¦ oµ�®¦ º° Á¡ ·É¤�ÎµÅ¦ �µ�£µ¬Ä̧��ª�Ä��ª�®�¹É���n°��̧É�µ��»�

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç�
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• �·��µ¦ ¤�̧µ¦ ª µ�Â��£µ¬�̧�º°�ª ·�̧�̧É�·��µ¦ ��·�́�·Á¡ ºÉ°  ¦ oµ�®¦ º° Á¡ ·É¤�ÎµÅ¦ �µ�£µ¬Ä̧��ª�Ä��ª�®�¹É���n°��̧É�µ��»�
ทางภาษีจะหมดอายุ

�µ¤®¨ �́Á���rÄ��µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤¼̈�µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧��Îµ®��Ä®o�¦ ·¬�́�o°�Á�·�Á�¥�o° ¤¼̈Á�̧É¥ª �́�¤¼̈�nµ�°�
 ·��¦ ¡́ ¥r£µ¬Á̧�·�Å�o¦ °�µ¦ �́��́��̧�Â̈ ³ ¨ �́¬�³�°�®¨ �́�µ��̧ÉÄ�o �́� �»��µ¦ ¦ �́¦ ¼o¦ µ¥�µ¦ �oª ¥

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี    = �̈�µ��»��µ�£µ¬�̧̧É�³�ÎµÅ�Ä�oÅ�o�* ° �́¦ µ£µ¬�̧���̧�̧É�µ�ª nµ�³ Å�oÄ�o�¦ ³ Ã¥��r�
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การคาํนวณภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี (Deferred Taxes)

3. การประเมินสินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี (Assessment of deferred tax assets)

�»�ª �́ ·Ê�¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�̧É¦ µ¥�µ���¦ ·¬�́�o°��¦ ³ Á¤·��ª µ¤�nµ�³ Á�È��̧É ·��¦ ¡́ ¥r£µ¬Á̧�·�Å�o¦ °�µ¦ �́�
�́��̧�̧É¥�́Å¤nÅ�o¦ �́¦ ¼oÄ®¤n�Â̈ ³ �·��µ¦ �³ ¦ �́¦ ¼o ·��¦ ¡́ ¥r�µ¤�Îµ�ª ��̧É¤�̧ª µ¤Á�È�Å�Å�o�n°��oµ�Â�nª nµ�·��µ¦ �³ ¤�̧ÎµÅ¦
�µ�£µ¬Ä̧�°�µ���̧É�³�ÎµÄ®oÅ�o¦ �́�¦ ³ Ã¥��rÄ�°�µ���µ� ·��¦ ¡́ ¥r£µ¬Á̧�·�Å�o¦ °�µ¦ �́��́��̧�́��̈nµª ��° �̧�́Ê��µ¦
Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�Ä�° �́¦ µ£µ¬Á̧�·�Å�oÄ�°�µ���È¤�̧̈�ÎµÄ®o¤¼̈�nµ�µ¤�́��̧�°� ·��¦ ¡́ ¥r£µ¬Á̧�·�Å�o¦ °�µ¦ �́��́��̧
Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�Å�

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç�
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ตวัอย่าง
สมมติภาษีเงินไดต้ามประมวลรัษฎากรสาํหรับปี 25x0 เป็นตน้ไป คือ ร้อยละ 30 Ä���³ �̧É�¦ ·¬�́�Á°��¦ ³ �́�
ª ·�µ«£ ¥́��Îµ�́��¤�̧̈Â���nµ��́Éª �¦ µª �̧ÉÄ�o®�́£µ¬�̧́Ê�®¤����ª �́�̧É�31 ธนัวาคม พ.ศ. 25x0 550,000 บาท 
�́��́Ê��¥°� ·��¦ ¡́ ¥r£µ¬Á̧�·�Å�o¦ °�µ¦ �́��́��̧��(Deferred tax assets) คือ 165,000 บาท

สมมติวา่ ในระหวา่งปี พ.ศ. 25x1 ไดมี้การลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล จากอตัราร้อยละ 30 เป็นอตัราร้อยละ 
23 เป็นระยะเวลา 1 ปี สาํหรับปี 25x2 ®¨ �́�µ��́Ê�Ä®oÄ�o° �́¦ µ£µ¬ ¦̧ o° ¥¨ ³ �20
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การคาํนวณภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี (Deferred Taxes)

3. การประเมินสินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี - ตัวอย่าง

�¦ ·¬�́�o°��Îµ�µ¦ �¦ ³ Á¤ ·��µ¦ �̈�́¦ µ¥�µ¦ �°��̈Â���nµ��́Éª �¦ µª �̧ÉÄ�o®�́£µ¬�̧°�Â�n̈³ ¦ µ¥�µ¦ �Á¡ ºÉ°�µ¦ ¡ ·�µ¦ �µ
มูลค่าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามอตัราภาษีใหม่

ผลแตกต่าง�́Éª�¦ µª
รวม
บาท

�̧�̧É�̈ �́¦ µ¥�µ¦
25x2 25x3 25x4 25x5

�nµÁ�ºÉ°�µ¦�o° ¥�nµ�°�Á�·�ลงทนุ 300,000 100,000 200,000

Á�·� Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É¥�́Å¤n�º° Á�È�รายได้ 100,000 100,000

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç�
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Á�·� Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�̧É¥�́Å¤n�º° Á�È�รายได้ 100,000 100,000

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 100,000 50,000 50,000

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสําหรับความเสียหาย
�̧ÉÁ�·��¹Ê�Â¨ oªÂ�n¥�́Å¤nÅ�o¦ �́Â�o��(IBNR) 50,000 50,000

¦ ª ¤¥°��̈�nµ��́Éª�¦ µª 550,000 200,000 50,000 100,000 200,000

อตัราภาษี 23% 20% 20% 20%
มลูค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 116,000 46,000 10,000 20,000 40,000

Dr. ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 49,000

Cr. สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 49,000

�́��¹��µ¦ ¨ �̈��°�¤¼̈�nµ ·��¦ ¡́ ¥rÁ�ºÉ°��µ��µ¦ Á�̈ Ȩ́¥�° �́¦ µ£µ¬Ä̧®¤n�(165,000- 116,000)
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สรุปผลของการเปรียบเทยีบการคาํนวณผลต่าง

เปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
Â̈ ³ ®�̧Ê ·��(Book Value) กบัฐานภาษี
�°� ·��¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ ®�̧Ê ·��(Tax Base)

 ·��¦ ¡́ ¥r®¦ º° ®�̧Ê ·�£µ¬Á̧�·�Å�o¦ °
การตดับญัชี

�̈Â���nµ��́Éª �¦ µª

สินทรัพย ์  : BV > TB ®�̧Ê ·�£µ¬Á̧�·�Å�o¦ °�µ¦ �́��́��̧ �̈Â���nµ��́Éª �¦ µª �̧É�o°�Á ¥̧£µ¬¸
BV < TB สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี �̈Â���nµ��́Éª �¦ µª �̧ÉÄ�o®�́£µ¬¸

®�̧Ê ·�����: BV > TB สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี �̈Â���nµ��́Éª �¦ µª �̧ÉÄ�o®�́£µ¬¸
: BV < TB ®�̧Ê ·�£µ¬Á̧�·�Å�o¦ °�µ¦ �́��́��̧ �̈Â���nµ��́Éª �¦ µª �̧É�o°�Á ¥̧£µ¬¸

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç�
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�µ¦ ¦ �́¦ ¼o�̈Â���nµ��́Éª �¦ µª �³�o°� °��̈o°��́��µ¦ ¦ �́¦ ¼o¦ µ¥�µ¦ ®¨ �́�̧É�n° Ä®oÁ�·��̈Â���nµ���º°
• ®µ��̈Â���nµ�Á�·��µ�¦ µ¥�µ¦ �̧É¤�̧̈�¦ ³ ���n°�ÎµÅ¦ (ขาดทุน)สาํหรับงวด  กิจการจะตอ้งรับรู้รายการไปยงังบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ
• ®µ��̈Â���nµ�Á�·��µ�¦ µ¥�µ¦ �̧É¤�̧̈�¦ ³ ��Ã�¥�¦ �Ä� nª ��°�Á�oµ�°���³�o°�¦ �́¦ ¼o¦ µ¥�µ¦ Å�¥�́ nª ��°�Á�oµ�°�

�°��µ��̧Ê�·��µ¦ �³  µ¤µ¦ ��Îµ ·��¦ ¡́ ¥r£µ¬Á̧�·�Å�o�°��ª��́��»�́�Å�®�́�̈��́�®�̧Ê ·�£µ¬Á̧�·�Å�o�°��ª��́��»�́�
Å�o�n° Á¤ºÉ°�1) �·��µ¦ ¤ ̧ ·��·�µ¤��®¤µ¥Ä��µ¦ �Îµ ·��¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ ®�̧Ê ·��́��̈nµª ¤µ®�́�̈��́�Â̈ ³

2) �³�nµ¥�Îµ¦ ³ ¦ µ¥�µ¦ �́��̈nµª �oª ¥¥°� »��·�®¦ º°�³ ¦ �́�º� ·��¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ �Îµ¦ ³ ®�̧Ê ·�Ä�Áª ¨ µÁ�̧¥ª �́�
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การเปิดเผยข้อมูล

• Á�·�Á�¥¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�̧É�¦ ·¬�́�³ Å�o¦ �́�º� ·��¦ ¡́ ¥r£µ¬Á̧�·�Å�o¦ °�µ¦ �́��́��̧

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç�
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การเปิดเผยข้อมูล

• Á�·�Á�¥Á�̧É¥ª �́��̈Â���nµ��́Éª �¦ µª Â�n̈³ �¦ ³ Á£��Â̈ ³ �µ��»��µ�£µ¬�̧̧É¥�́Å¤nÅ�oÄ�o�

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç�

PwC 120

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย พฤศจิกายน 2556



การเปิดเผยข้อมูล

• Á�·�Á�¥ nª ��¦ ³ �°��̧É Îµ�́��°��nµÄ�o�nµ¥£µ¬Á̧�·�Å�o®¦ º° ¦ µ¥Å�o£µ¬Á̧�·�Å�oÂ¥��́��

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç�
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การเปิดเผยข้อมูล

• ¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��µ¦ �Îµ�ª ��ÎµÅ¦ �n°�®�́£µ¬�̧̧ÉÂ���nµ��́�¦ ³ ®ª nµ��µ��́��̧Â̈ ³ �µ�£µ¬¸

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�5 £ µ¬ Á̧�·�Å�o�Â¨ ³ £ µ¬ °̧ ºÉ�Ç�
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£µ¬°̧ ºÉ��Ȩ́Á�̧É¥ª �o°�
£µ¬¤̧ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤

• กรณีบริษทัประกนัวนิาศภยัผลกัภาระอากรแสตมป์ใหลู้กคา้เป็นผูจ่้าย บริษทัประกนัวนิาศภยัตอ้งรวมคาํนวณอากรแสตมป์ดงักล่าวเป็น
�µ�¦ µ¥¦ �́Á¡ ·É¤Á�·¤�µ��nµÁ�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́Á¡ ºÉ°�Îµ�ª �£µ¬¤̧ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤�oª ¥
• �¦ �̧�¦ ·¬�́�Îµ �́�µÁ° µ�¦ ³ �́�£¥́�n° �́��¦ ·¬�́¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�n°�nµ��¦ ³ Á�«��¦ ·¬�́Á° µ�¦ ³ �́�£¥́�n° ¤ ®̧�oµ�̧É�Îµ n�£µ¬¤̧ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤
�́Ê�®¤�Â���¦ ·¬�́¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�n°�nµ��¦ ³ Á�«
• �¦ �̧�µ¥ ·��¦ ¡́ ¥r�ÎµÁ�·��µ��°��·��µ¦ ®¦ º°�µ¦ �µ¥�µ��¦ ¡́ ¥r�¹É��¦ ·¬�́Å�o¤µÁ�ºÉ°��µ�Å�o�Îµ¦ ³ ¦ µ�µ�nµ ·�Å®¤��Â��Ä®oÂ�n�¼oÁ° µ
�¦ ³ �́���º° Á�È��µ¦ �µ¥ ·��oµÃ�¥�¼o�¦ ³ �°��µ¦ �¹É�° ¥¼nÄ��́��́��o°�Á ¥̧£µ¬¤̧ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤
• อตัราภาษี

 อตัราภาษีร้อยละ 10 สาํหรับการขายสินคา้ การใหบ้ริการ หรือการนาํเขา้ทุกกรณี (ปัจจุบนัอตัราภาษีลดลงเหลือร้อยละ 7 มี
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 อตัราภาษีร้อยละ 10 สาํหรับการขายสินคา้ การใหบ้ริการ หรือการนาํเขา้ทุกกรณี (ปัจจุบนัอตัราภาษีลดลงเหลือร้อยละ 7 มี
�̈�́��́�Ä�o���¹�ª �́�̧É�30 กนัยายน 2557)
 อตัราภาษีร้อยละ 0  Îµ®¦ �́�µ¦  n�° °� ·��oµÂ̈ ³ �µ¦ Ä®o�¦ ·�µ¦ Ä�¦ µ�° µ�µ�́�¦ Â̈ ³ Ä�o�¦ ·�µ¦ �́Ê�Ä��nµ��¦ ³ Á�«

• �µ¦ Á�̈Ȩ́¥£µ¬�̧ºÊ°
�¦ �̧�̧É�¦ ·¬�́�¦ ³ �°��·��µ¦ �́Ê��¦ ³ Á£��̧É�o°�Á ¥̧£µ¬Â̧̈ ³ Å¤n�o°�Á ¥̧£µ¬¤̧ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤Â̈ ³ �Îµ ·��oµ®¦ º°�¦ ·�µ¦ �̧ÉÅ�o¤µÅ�Ä�oÂ̈ ³ Å¤n

 µ¤µ¦ �Â¥�Å�o�́�Á��ª nµÁ�È��°��·��µ¦ Ä��£µ¬�̧ºÊ° �̧ÉÁ�·��¹Ê��o°��́� nª ��µ¤ �́ nª ��°�¦ µ¥Å�o�°��·��µ¦ (�µ¦ Á�̈Ȩ́¥£µ¬�̧ºÊ° )
ยกเวน้ 1) �oµ¦ µ¥Å�o nª ��̧É�o°�Á ¥̧£µ¬¤̧ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤ >= 90% �°�¦ µ¥Å�o�́Ê�®¤�� มีสิทธิหกัออกจากภาษีขาย

2) �oµ¦ µ¥Å�o nª ��̧ÉÅ¤n�o°�Á ¥̧£µ¬¤̧ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤ >= 90% �°�¦ µ¥Å�o�́Ê�®¤�� �¦ ·¬�́¤ ̧ ·��·Á̈º°�Å¤n�Îµ£µ¬�̧ºÊ° �́Ê��Îµ�ª �Å�
หกัออกจากภาษีขาย แต่ใหน้าํไปรวมคาํนวณเป็นมลูค่าตน้ทุนทรัพยสิ์นหรือรายจ่ายของกิจการ
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£µ¬°̧ ºÉ��Ȩ́Á�̧É¥ª �o°�
ภาษธุีรกจิเฉพาะ

กรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล (Personal accident: PA) หรือ กรมธรรมป์ระกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคลและ
ประกนัสุขภาพในฉบบัเดียวกนั ถือเป็นการรับประกนัชีวติตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชีวติ จึงอยูใ่นบงัคบัของกิจการภาษีธุรกิจเฉพาะ 
�¹É�¤£̧µ¬�̧»¦ �·�Á�¡ µ³ Ä�° �́¦ µ¦ o° ¥¨ ³ �2.75 (¦ ª ¤£µ¬�̧Îµ¦ »��o°��·É�) Ã�¥�µ�£µ¬̧ Îµ®¦ �́�·��µ¦ ¦ �́�¦ ³ �́��̧ª ·��Å�oÂ�n��°�Á�̧Ê¥�
�nµ�¦ ¦ ¤Á�̧¥¤�®¦ º°�nµ�¦ ·�µ¦ �̧ÉÁ�·��µ��µ¦ �ÎµÁ�·��nµÁ�̧Ê¥�¦ ³ �́�Å�̈��»�®µ�¦ ³ Ã¥��rÁ¡ ·É¤Á�·¤�Á�n��  µ���µ�µ¦ ®¦ º°�ºÊ° �́Ìª Á�·��Á�È��o�

อากรแสตมป์
มีกาํหนดชาํระเดือนละ 2 งวด คือ
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มีกาํหนดชาํระเดือนละ 2 งวด คือ
• �ª�Â¦ ���nµ° µ�¦ �̧É�o°��Îµ¦ ³ ®¦ º° Å�o¦ �́Á�È��́ª Á�·��́Ê�Â�nª �́�̧É1 �¹�ª �́�̧É15 �°�Á�º°��Ä®o¥ºÉ��Îµ¦ ³ £µ¥Ä�ª �́�̧É22 ของเดือนเดียวกนั
• �ª��̧É °���nµ° µ�¦ �̧É�o°��Îµ¦ ³ ®¦ º° Å�o¦ �́Á�È��́ª Á�·��́Ê�Â�nª �́�̧É16 �¹�ª �́ »��oµ¥�°�Á�º°��Ä®o�Îµ n�£µ¥Ä�ª �́�̧É7 ของเดือนถดัไป

ภาษเีงินได้บุคคลธรรมดา
บริษทัประกนัวนิาศภยัในฐานะผูจ่้ายเงินไดพ้ึงประเมินใหแ้ก่พนกังาน, ลูกจา้ง, �́ª Â���®¦ º°�»��̈° ºÉ��¤®̧�oµ�̧É�o°�®�́£µ¬¸

Á�·�Å�o�»��¦ µª �̧É�nµ¥Á�·�Å�o¡ ¹��¦ ³ Á¤ ·�Â̈ ³ �Îµ n��n°�¦ ¤  ¦ ¦ ¡ µ�¦ �Ã�¥Á�·�Å�o¡ ¹��¦ ³ Á¤ ·��̧ÊÅ�oÂ�n�Á�·�Á�º°���nµ�oµ���nµ�µ¥®�oµ�Â̈ ³ ®¤µย
¦ ª ¤�¹��¦ ³ Ã¥��r° ºÉ�Ä��̧É° µ��Îµ�ª �Å�oÁ�È�Á�·��Ã�¥�Îµ�ª ��µ��Îµ�ª �Á�·��̧É¡ �́��µ�, ¨ ¼��oµ��®¦ º° �́ª Â���́Ê��µ�ª nµ�³ Å�o¦ �́Ä��̧
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£µ¬°̧ ºÉ��Ȩ́Á�̧É¥ª �o°�
£µ¬Á̧�·�Å�o®�́����Ȩ́�nµ¥

£µ¬®̧�́����̧É�nµ¥ Îµ®¦ �́Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£ ¥́
Á¤ºÉ°�¦ ·¬�́®¦ º° ®oµ�®»o� nª ��·�·�»��̈�®¦ º°�·�·�»��̈° ºÉ�Á�È��¼o�nµ¥Á�·��nµÁ�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�Îµ�ª �®�́£µ¬Á̧�·�Å�o����̧É�nµ¥�Ä�° �́¦ µ¦ oอยละ 1
�°�¥°�Á�·��̧É�nµ¥��Ã�¥Á�È�¥°��n°��nµ£µ¬¤̧ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤�¥�Áª o��nµÁ�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́Å¤n�¹�®�¹É�¡ �́�µ��
• �¦ �̧�nµÁ�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́Â�n̈³ ��́�Å¤nÁ�·�®�¹É�¡ �́�µ��Â�n�¼o�nµ¥Á�·�Å�o�Îµ �́�µÄ�̈�́¬�³ Á�̧¥ª �́�®¨ µ¥Ç� �́�µ�¹É�Â�n̈³  �́�µ¤�̧Îµ�ª �
Å¤n�¹�®�¹É�¡ �́�µ��Â�n¦ ª ¤�́�Á�È��Îµ�ª ��́Ê�Â�n®�¹É�¡ �́�µ��¹Ê�Å���o°�®�́£µ¬Á̧�·�Å�oÄ�° �́¦ µ¦ o° ¥¨ ³ 1

• �¦ �̧�̧É�Îµ �́�µ�¦ ³ �́�£¥́Ã�¥��̈��nµÁ�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́Å¤n�¹��1,000 �µ��Â�n�n° ¤µ¤�̧µ¦  ¨ �́®¨ �́Ä��¦ ¤�¦ ¦ ¤ r��́�Á�̧¥ª �́�Á¡ ·É¤Á�̧Ê¥
ประกนัภยัอีก ทาํใหมู้ลค่ารวมเกิน 1,000 บาท ตอ้งหกัภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 1
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ประกนัภยัอีก ทาํใหมู้ลค่ารวมเกิน 1,000 บาท ตอ้งหกัภาษีเงินไดใ้นอตัราร้อยละ 1

£µ¬®̧�́����̧É�nµ¥ Îµ®¦ �́�nµÄ�o�nµ¥�°��¦ ·¬�́
• �¦ �̧�¦ ·¬�́�¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́Á�È��¼o�nµ¥�nµ�n° ¤Â�¤¥µ�¡ µ®�³�®¦ º°�nµ¦ �́¬µ¡ ¥µ�µ̈ �Á¡ ºÉ° Á�È��µ¦ ��Á�¥Ä®oÂ�n�¼oÁ° µ�¦ ³ �́�£¥́�µ¤ �́�µ
�¦ ³ �́�£¥́��¦ ·¬�́¤ ®̧�oµ�̧É�o°�®�́£µ¬�̧���̧É�nµ¥Ä�° �́¦ µ¦ o° ¥¨ ³ �3 Á¤ºÉ°�nµ¥Ä®oÂ�n�¼o¦ �́�oµ���¹É�®¤µ¥¦ ª ¤�́Ê��¼o¦ �́�̧ÉÁ�È��»��̈�¦ ¦ ¤�µ�®¦ º°
�¦ ·¬�́�®¦ º° ®oµ�®»o� nª ��·�·�»��̈�̧É�¦ ³ �°��·��µ¦ Ä�Å�¥�Â�nÅ¤n¦ ª ¤�¹�¤¼̈�·�·� ¤µ�¤�®¦ º° ¦ �́

• �¦ �̧�̧É�¼oÁ° µ�¦ ³ �́�£¥́Á�È��¼o Îµ¦ °��nµ¥Á�·��́��̈nµª �Â̈ oª �¹��ÎµÄ�Á ¦ È�¦ �́Á�·�¤µÁ�·��º��µ��¦ ·¬�́�¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́��oµÄ�Á ¦ È�¦ ³ �»�ºÉ°บริษทั
Á�È��¼o�nµ¥Á�·���¦ ·¬�́¤ ®̧�oµ�̧É�o°�®�́£µ¬�̧���̧É�nµ¥Ä�° �́¦ µ¦ o° ¥¨ ³ �3 Â�n�oµÄ�Á ¦ È�¦ �́Á�·�¦ ³ �»�ºÉ°�¼oÁ° µ�¦ ³ �́�Á�È��¼o�nµ¥Á�·���º° Á�È��¦ �̧
�¦ ·¬�́�¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́�nµ¥Á�·��nµ ·�Å®¤��Â��Ä®oÂ�n�¼oÁ° µ�¦ ³ �́�£¥́�¹�Å¤n¤®̧�oµ�̧É�o°�£µ¬�̧���̧É�nµ¥Â�n° ¥nµ�Ä�
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£µ¬°̧ ºÉ��Ȩ́Á�̧É¥ª �o°�
�µ¦ �Îµ�ª �£µ¬Á̧�·�Å�o�·�·�»��̈ �¦ ¹É�¦ ° �¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ��́�̧��

Â��Â ��¦ µ¥�µ¦ £µ¬Á̧�·�Å�o�·�·�»��̈�¦ ¹É�¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�́��̧��o°�¥ºÉ�Â̈ ³ �Îµ¦ ³ £µ¬£̧µ¥Ä��2 เดือน นบัแต่วนัสุดทา้ยของรอบระยะเวลา
®�Á�º°�Â¦ ��°�¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�́��̧�Ã�¥®¨ �́Á���r�µ¦ �Îµ�ª �£µ¬Á̧�·�Å�o�·�·�»��̈�¦ ¹É�¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�́��̧�Á�È��́��̧Ê

�¦ �̧�¦ ·¬�́�¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́���³ Á�̧¥�Ä��̈µ�®¨ �́�¦ ¡́ ¥rÂ®n��¦ ³ Á�«Å�¥��o°��Îµ�ª �£µ¬Á̧�·�Å�o�·�·�»��̈�¦ ¹É�¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�́��̧
�µ¤�ÎµÅ¦  »��·®¦ º°�µ��»� »��·�µ¤�̧ÉÁ�·��¦ ·�����
 ®µ��¦ ·¬�́�¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́¤ ·Å�o���³ Á�̧¥�Ä��̈µ�®¨ �́�¦ ¡́ ¥rÂ®n��¦ ³ Á�«Å�¥��o°��Îµ�ª �£µ¬Á̧�·�Å�o�·�·�»��̈�¦ ¹É�¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ
บญัชีตามกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิโดยประมาณการ
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บญัชีตามกาํไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิโดยประมาณการ

Ä��¦ �̧�̧ÉÁ�È��·��µ¦ �¹É�¥ºÉ�£µ¬Á̧�·�Å�o�·�·�»��̈�¦ ¹É�¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�́��̧Ã�¥�Îµ�ª ��ÎµÅ¦  »��·®¦ º°�µ��»� »��·Ã�¥�¦ ³ ¤µ��µ¦ ��¦ ·¬�́
�¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́�³�o°�¡ ·�µ¦ �µ�oª ¥ª nµ��¦ ·¬�́¥ºÉ�£µ¬�̧̈µ��̧�µ�Å�Á�·��ª nµ¦ o° ¥¨ ³ �25 ของกาํไรสุทธิโดยไม่มีเหตุอนัสมควรหรือไม่ หาก
¥ºÉ��µ�Å�Ã�¥Å¤n¤ Á̧®�»° �́ ¤�ª ¦ ��¦ ·¬�́�³�o°�¦ �́�·�Á ¥̧Á�·�Á¡ ·É¤ ¦ o° ¥¨ ³ 20 �°�£µ¬�̧̧É�Îµ¦ ³ �µ�Å�
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£µ¬°̧ ºÉ��Ȩ́Á�̧É¥ª �o°�
° �́¦ µÂ̈ �Á�¨ Ȩ́¥�
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศสําหรับการคาํนวณภาษเีงินได้นิติบุคคล
1) ¦ µ¥�µ¦ �̧ÉÁ�·��¹Ê�Â̈ oª ¦ ³ ®ª nµ��̧: Ä®o�Îµ�ª �Á�È�Á�·��µ��µ¤ ¦ µ�µ�̈µ�Ä�ª �́�̧É¦ µ¥�µ¦ Á�·��¹Ê�
• ° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�Á�·��°���µ�µ¦ ¡ µ�·�¥r�̧É�¦ ³ �µ«Åª o�(° �́¦ µ�ºÊ° ®¦ º° ° �́¦ µ�µ¥) หรือ
• ° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�Á�·��µ¤° �́¦ µ° oµ�° ·��¦ ³ �Îµª �́�̧É��µ�µ¦ Â®n��¦ ³ Á�«Å�¥�¦ ³ �µ«Åª o�(° �́¦ µ�ºÊ° �́ª Á�̈Ȩ́¥®¦ º° ° �́¦ µ�µ¥�́ª Á�̈Ȩ́¥)
2) ¦ µ¥�µ¦ ���ª �́ ·Ê�¦ °�¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�́��̧:
สินทรัพย ์ ° �́¦ µ�́ª Á�̈Ȩ́¥�̧É��µ�µ¦ ¡ µ�·�¥r¦ �́�ºÊ°�
®�̧Ê ·������ ° �́¦ µ�́ª Á�̈Ȩ́¥�̧É��µ�µ¦ ¡ µ�·�¥r�µ¥
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�µ¦ Ä�o° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥���¦ �̧° °�Ä��Îµ�́�£µ¬¸
�¦ �̧�¦ ·¬�́¦ �́�¦ ³ �́�£¥́Á�È�Á�·��¦ µ�nµ��¦ ³ Á�«�Â̈ ³ �o°�° °�Ä��Îµ�́�£µ¬Á̧�È�Á�·��µ��Ä®oÄ�o° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�° ¥nµ�Ä�° ¥nµ�®�¹É��̈°�Å�
• ° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥��̧ÉÁ�È�° �́¦ µ�ºÊ°�°���µ�µ¦ ¡ µ�·�¥rÄ�Â�n̈³ ª �́�®¦ º°
• ° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥��̧ÉÁ�È�° �́¦ µ�ºÊ° �́ª Á�̈Ȩ́¥�µ¤��µ�µ¦ Â®n��¦ ³ Á�«Å�¥Ä�Â�n̈³ ª �́�
�¦ �̧Å�o¦ �́�Îµ¦ ³ ¦ µ�µ®¦ º°�nµ�¦ ·�µ¦ �oª ¥Á�È���Ä®o�Îµ�ª �¤¼̈�nµ�µ¤ ª �́�̧É�̧É̈�Ä�Á�È�

�µ¦ Ä�o° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥��¦ �̧�µ¦ ®�́£µ¬�̧���̧É�nµ¥�®¦ º°�Îµ n�£µ¬¤̧ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤�¦ �̧�µ¦ �nµ¥Á�·�Å�oÅ��nµ��¦ ³ Á�«
�Îµ�ª �Ã�¥Ä�o° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥���́��n°Å��̧Ê
• ° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥��̧ÉÁ�È�° �́¦ µ�µ¥�°���µ�µ¦ ¡ µ�·�¥rÄ�Â�n̈³ ª �́�®¦ º°
• ° �́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥��̧ÉÁ�È�° �́¦ µ�µ¥�́ª Á�̈Ȩ́¥�µ¤��µ�µ¦ Â®n��¦ ³ Á�«Å�¥Ä�Â�n̈³ ª �́
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���̧É�6

การดาํรงเงินกองทุนตาม
¦ ³ �́��ª µ¤Á Ȩ́¥�(RBC)

���̧É�6 �µ¦ �Îµ¦ �Á�·��° ��»��µ¤ ¦ ³ �́��ª µ¤Á Ȩ́¥� คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC

¦ ³ �́��ª µ¤Á Ȩ́¥�(RBC)

128
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สารบัญ
• บทนาํ

• �ª µ¤Á�È�¤µ�°��µ¦ �Îµ¦ �Á�·��°��»��µ¤ ¦ ³ �́��ª µ¤Á Ȩ́¥�

• �ª µ¤Á Ȩ́¥�£¥́�°��»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́

• �µ¦ �¦ ³ Á¤ ·� ·��¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ ®�̧Ê ·��µ¤®¨ �́¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤

การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�6 �µ¦ �Îµ¦ �Á�·��° ��»��µ¤ ¦ ³ �́��ª µ¤Á Ȩ́¥�

PwC

• การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน

• การจดัทาํรายงานการดาํรงเงินกองทุน 

• การใชป้ระโยชน์รายงานการดาํรงเงินกองทุน

129
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บทนํา

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�6 �µ¦ �Îµ¦ �Á�·��° ��»��µ¤ ¦ ³ �́��ª µ¤Á Ȩ́¥�

�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́Á�È��»¦ �·��̧É�o°�¦ �́£µ¦ ³ �ª µ¤Á Ȩ́¥�£¥́�°��¼oÁ° µ�¦ ³ �́�£¥́

ในมุมมองของหน่วยงานกาํกบัดูแล ดาํรงเงินกองทุนสูง = มีความเขม้แขง็ทางการเงิน

ในมุมมองของเจา้ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ �̈�°�Â���µ��µ¦ ¨ ��»�¦ ³ �́��̧ÉÁ®¤µ³  ¤

PwC 130
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�́��́Ê��µ¦ �Îµ®���ª µ¤Á¡ ¥̧�¡ °�°�Á�·��°��»���o°�¤�̧ª µ¤  ¤�»̈



บทนํา

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�6 �µ¦ �Îµ¦ �Á�·��° ��»��µ¤ ¦ ³ �́��ª µ¤Á Ȩ́¥�

ประกาศ คปภ.ในการคาํนวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัวนิาศภยั

1) ประกาศ คปภ. Á¦ ºÉ°���Îµ®���¦ ³ Á£�Â̈ ³ ��·��°�Á�·��°��»��¦ ª ¤�́Ê�®¨ �́Á���r�ª ·�̧�µ¦ �Â̈ ³ Á�ºÉ°�Å�Ä�
การคาํนวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2554 ¨ �ª �́�̧É�16 สิงหาคม พ.ศ. 2554

2) ประกาศ คปภ. Á¦ ºÉ°���Îµ®��Â���®¨ �́Á���r�ª ·�̧�µ¦ �Á�ºÉ°�Å��Â̈ ³ ¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�µ¦  n�¦ µ¥�µ��¦ ³ �Îµ�̧��µ¦
คาํนวณความรับผดิตามกรมธรรมป์ระกนัภยัของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2554 ¨ �ª �́�̧É�16 สิงหาคม 

PwC 131
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คาํนวณความรับผดิตามกรมธรรมป์ระกนัภยัของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2554 ¨ �ª �́�̧É�16 สิงหาคม 
พ.ศ. 2554

3) ประกาศ คปภ. Á¦ ºÉ°���µ¦ �¦ ³ Á¤·�¦ µ�µ�¦ ¡́ ¥r ·�Â̈ ³ ®�̧Ê ·��°��¦ ·¬�́�¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́�¡ .ศ. 2554
¨ �ª �́�̧É�22 สิงหาคม พ.ศ. 2554



�ª µ¤Á Ȩ́¥�£ ¥́�°��»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́�

�ª µ¤Á Ȩ́¥�£¥́�°��»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́

�ª µ¤Á Ȩ́¥�£¥́
�ª µ¤Á Ȩ́¥�£¥́ �ª µ¤Á Ȩ́¥�£¥́

�ª µ¤Á Ȩ́¥�£¥́ �ª µ¤Á Ȩ́¥�£¥́

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�6 �µ¦ �Îµ¦ �Á�·��° ��»��µ¤ ¦ ³ �́��ª µ¤Á Ȩ́¥�

PwC 132

�ª µ¤Á Ȩ́¥�£¥́
จากการรับ
ประกนัภยั 

�ª µ¤Á Ȩ́¥�£¥́
ดา้นตลาด 

�ª µ¤Á Ȩ́¥�£¥́
ดา้นเครดิต 

�ª µ¤Á Ȩ́¥�£¥́
ดา้นการ

ปฏิบติัการ 

�ª µ¤Á Ȩ́¥�£¥́
ดา้นสภาพ

คล่อง 
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�µ¦ �¦ ³ Á¤ ·� ·��¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ ®�Ȩ̂ ·��µ¤®¨ �́¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�

สินทรัพย์

ราคาตลาด (Market Value)

®�̧Ê ·��

ª ·�̧�¦ ³ ¤µ��̧É�̧�̧É »��(Best Estimate) ตาม
หลกัการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�6 �µ¦ �Îµ¦ �Á�·��° ��»��µ¤ ¦ ³ �́��ª µ¤Á Ȩ́¥�

PwC 133

Ä®o¦ ª ¤�nµÁ�ºÉ°�ª µ¤�́��ª��(Provision for

Adverse Deviation: PAD) ไวอี้กส่วน
®�¹É�Á¡ ·É¤�¹Ê�Á�ºÉ°�µ¦ Á�̧É¥�Á��Ä��Ç��̧É° µ�Á�·��¹Ê�
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โดยความแตกต่างหลกัๆ ระหวา่งมูลค่าทางบญัชี และมูลค่าตาม
®¨ �́�µ¦ �Îµ¦ �Á�·��°��»��µ¤ ¦ ³ �́��ª µ¤Á Ȩ́¥��

 ¦ »�Å�o�́��µ¦ µ��̧É�6.4 หนา้ 12



การประเมินความเพยีงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Assessment)

อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน        = เงินกองทุน�̧É�¦ ·¬�́�º°�¦ °��́Ê�®¤� x 100

เงินกองทุน�̧É�o°��Îµ¦ ��µ¤��®¤µ¥

Á�·��°��»��̧É�¦ ·¬�́�º°�¦ °�° ¥¼n�́Ê�®¤��(Total Capital Available)

Á�·��°��»��µ¤¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�̧É�¦ ·¬�́�º°�¦ °��³�¼�Â¥��¦ ³ Á£�Á�È�Á�·��°��»��́Ê��̧É�Â̈ ³ Á�·��°��»��́Ê��̧É�

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�6 �µ¦ �Îµ¦ �Á�·��° ��»��µ¤ ¦ ³ �́��ª µ¤Á Ȩ́¥�

PwC

เงนิกองทุน = Á�·��°��»��́Ê��̧É�1 + Á�·��°��»��́Ê��̧É�2 - รายการหักจากเงนิกองทุน

134

Á�·��°��»��̧É�¦ ·¬�́�º°�¦ °�° ¥¼n�́Ê�®¤��
Á�·��°��»��µ¤¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�̧É�¦ ·¬�́�º°�¦ °��³�¼�Â¥��¦ ³ Á£�Á�È�Á�·��°��»��́Ê��̧É�1 Â̈ ³ Á�·��°��»��́Ê��̧É�2
Ã�¥Á�·��°��»��́Ê��̧É�2 �³�¦ ³ Á¤·�Å�o ¼� »�Å¤nÁ�·��Îµ�ª �Á�·��°��»��́Ê��̧É�1
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การประเมินความเพยีงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Assessment)

Á�·��°��»��Ȩ́�o°��Îµ¦ ��µ¤��®¤µ¥�(Total Capital Required)

สินทรัพย์

• �ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ�Á�¦ �·�

• �ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ��̈µ�

• �ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ��µ¦ �¦ ³ �»��́ª

Á�È�Á�·��°��»��̧É�¦ ·¬�́�o°��Îµ¦ �Á¡ ºÉ° ¦ °�¦ �́�ª µ¤Á Ȩ́¥��̧É�¦ ·¬�́�¦ ³  �Ä��µ¦ �ÎµÁ�·��»¦ �·���¹É��³ ¡ ·�µ¦ �µ�́Ê��ª µ¤Á Ȩ́¥�° �́
Á�·��µ� ·��¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ ®�̧Ê ·��°��¦ ·¬�́�

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�6 �µ¦ �Îµ¦ �Á�·��° ��»��µ¤ ¦ ³ �́��ª µ¤Á Ȩ́¥�

PwC 135

สินทรัพย์ • �ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ��µ¦ �¦ ³ �»��́ª

®�̧Ê ·�

• �ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ��µ¦ �¦ ³ �́�£¥́

• สญัญาประกนัวินาศภยั (�̈¦ ª ¤�°��ª µ¤Á Ȩ́¥��µ� Îµ¦ °��nµ ·�Å®¤��Â��Â̈ ³
 Îµ¦ °�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́)

• สญัญาประกนัระยะยาว

สมาคมประกนัวินาศภยัไทย พฤศจิกายน 2556



คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�6 �µ¦ �Îµ¦ �Á�·��° ��»��µ¤ ¦ ³ �́��ª µ¤Á Ȩ́¥�

การประเมินความเพยีงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Assessment)

Á�·��°��»��Ȩ́�o°��Îµ¦ ��µ¤��®¤µ¥�(Total Capital Required)

 ·��¦ ¡́ ¥r�̧ÉÅ¤nนบัเป็น
เงินกองทุน

 ·��¦ ¡́ ¥r nª �Á�·��̧Éมี
คุณสมบติัครบถว้นแต่ไม่

นบัใหเ้ป็นเงินกองทุน

Á�·��°��»��̧Éสามารถ
Á�·��°��»��̧É�o°�ดาํรง

PwC 136
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Á�·��°��»��̧Éสามารถ
นาํมาใชไ้ดห้มด 

(Total Capital Available:
TCA)

Á�·��°��»��̧É�o°�ดาํรง
ไว�้́Ê�®¤�

(Total Capital Required:
TCR)

มูลค่าตลาด/
มูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพย์

�nµÁ�ºÉ°�ª µ¤�́��ª��°�
ภาระผกูพนั (PAD)มูลค่ายติุธรรมของ

®�̧Ê ·�

�nµ�¦ ³ ¤µ��µ¦ �̧É�̧�̧É »�
ของภาระผกูพนั 

(Best Estimate Liability)



การจัดทาํรายงานการดาํรงเงินกองทุน 

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�6 �µ¦ �Îµ¦ �Á�·��° ��»��µ¤ ¦ ³ �́��ª µ¤Á Ȩ́¥�

PwC 137
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การจัดทาํรายงานการดาํรงเงินกองทุน 

1. �¦ °�¤¼̈�nµ�°� ·��¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ ®�̧Ê ·�̈��µ¤���µ¦ Á�·��̧Éª �́¤ ¼̈�nµ�µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧�Â̈ ³ �µ¤ ¦ µ�µ
�¦ ³ Á¤·��̧É�Îµ®��Ä��¦ ³ �µ«���£. ในฟอร์ม 3 และ 4 Á¡ ºÉ°�Îµ�ª �®µ¤¼̈�nµ nª ��°��¼o�º° ®»o�Ä®¤n�£µ¥Ä�o
กรอบ RBC

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�6 �µ¦ �Îµ¦ �Á�·��° ��»��µ¤ ¦ ³ �́��ª µ¤Á Ȩ́¥�

2. ผลลพัธ์จากฟอร์ม 3 และ 4 �³�¦ µ��Ä�Â��¢ ° ¦ r¤�̧É�2 �¹É��³ Â ��¤¼̈�nµส่วนของผูถื้อหุน้แต่ละรายการ
Ã�¥�³ Â¥��¦ ³ Á£��¦ ³ ®ª nµ�Á�·��°��»��́Ê��̧É�1, Á�·��°��»��́Ê��̧É�2, รายการหกัจากเงินกองทุน

Á¡ ºÉ°�µ¦ �Îµ�ª �Á�·��°��»��̧É�¦ ·¬�́�º°�¦ °�° ¥¼n�́Ê�®¤��(Total Capital Available: TCA)

PwC 138
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3. �¦ °�¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��°� ·��¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ ®�̧Ê ·��µ¤ ¦ µ�µ�¦ ³ Á¤·�Ä�Â��¢ ° ¦ r¤�̧ÉÁ®¨ º°�Á¡ ºÉ°�µ¦ �Îµ�ª �
Á�·��°��»��̧É�o°�Ä�o¦ °�¦ �́�ª µ¤Á Ȩ́¥��nµ�Ç�

�̧ÉÁ¦ ¥̧��́�ª nµ�Á�·��°��»��̧É�o°��Îµ¦ ��µ¤��®¤µ¥�(Total Capital Required: TCR)

Á¡ ºÉ°�µ¦ �Îµ�ª �Á�·��°��»��̧É�¦ ·¬�́�º°�¦ °�° ¥¼n�́Ê�®¤��(Total Capital Available: TCA)

4. �̈¨ ¡́ �r�°��µ¦ ®µ¦ Á�·��°��»��̧É�¦ ·¬�́�º°�¦ °�° ¥¼n�́Ê�®¤��(Total Capital Available: TCA) ดว้ย
Á�·��°��»��̧É�o°��Îµ¦ ��µ¤��®¤µ¥�(Total Capital Required: TCR) จะไดอ้ตัราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุน CAR ratio



การใช้ประโยชน์รายงานการดาํรงเงนิกองทุน

บริษทัมีเสถียรภาพทางการเงิน
Á¡ ¥̧�¡ ° �̧É�³ ¦ °�¦ �́�µ¦ Â�n��́�Ä�
อนาคตหรือไม่

Á�·��°��»��̧É¤ °̧ ¥¼nÁ®¤µ³  ¤
ตามความคาดหมายของผูถื้อ

หุน้หรือไม่

�ª µ¤Á Ȩ́¥�Ä��̧É�¼o�¦ ·®µ¦ �o°�
�́��µ¦ Á¡ ºÉ°�µ¦ Á¡ ·É¤Á �̧¥¦ £µ¡

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�6 �µ¦ �Îµ¦ �Á�·��° ��»��µ¤ ¦ ³ �́��ª µ¤Á Ȩ́¥�

PwC 139

RBC

อนาคตหรือไม่

• CAR Ratio >= 140

�́��µ¦ Á¡ ºÉ°�µ¦ Á¡ ·É¤Á �̧¥¦ £µ¡
ทางการเงินแก่บริษทั
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 µÁ®�»®¨ �́�Ȩ́�ÎµÄ®o�¦ ·¬�́�o°��Îµ¦ �Á�·��°��»��µ¤�

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�6 �µ¦ �Îµ¦ �Á�·��° ��»��µ¤ ¦ ³ �́��ª µ¤Á Ȩ́¥�

ประเภท�°��ª µ¤Á Ȩ́¥� สาเหตุหลกั

1. เงินกองทุนสําหรับความÁ Ȩ́¥��oµ��µ¦
ประกนัภยั

- �µ¦ �Îµ®�nµ¥�¦ ¤�¦ ¦ ¤ r�¦ ³ �́�£ ¥́�̧É�ÎµÄ®o�¦ ·¬�́¤ Ã̧° �µ �o°���Ä�o�nµ ·�Å®¤
��Â��Ä��Îµ�ª ��̧É ¼��®¦ º° ° �́¦ µÁ�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́Å¤nÁ®¤µ³  ¤

2. เงินกองทุน Îµ®¦ �́�ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ��̈µ�
- �µ¦ ¨ ��»�Ä��¦ µ µ¦ �»��̧É¦ µ�µ�ºÊ°�µ¥¤�̧ª µ¤�́��ª � ¼��Â̈ ³ �µ¦ �ºÊ°�¦ ¡́ ¥r ·��̧É
¤ ·Ä�nÁ¡ ºÉ° Á�È��̧É�Îµ�µ¦ �Á�ºÉ°��µ�¤¼̈�nµ�°��¦ ¡́ ¥r ·��́��̈nµª ¤ Ã̧°�µ ¨ �̈�Å�o

- �µ¦ ¨ ��»�Ä��µ¦ ¨ ��»�Ä��¦ µ µ¦ ®�̧Ê��µ¦ Ä®o�¼o¥º¤�Â̈ ³ �µ¦   µ�Á�·��́� �µ�́��̧É¤¸

PwC 140
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3. เงินกองทุน Îµ®¦ �́�ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ�Á�¦ �·�

- �µ¦ ¨ ��»�Ä��µ¦ ¨ ��»�Ä��¦ µ µ¦ ®�̧Ê��µ¦ Ä®o�¼o¥º¤�Â̈ ³ �µ¦   µ�Á�·��́� �µ�́��̧É¤¸
¦ ³ �́��ª µ¤�nµÁ�ºÉ°�º°�ÎÉµ�®¦ º° Å¤nÅ�o¦ �́�µ¦ �́�¦ ³ �́��ª µ¤�nµÁ�ºÉ°�º°
- �µ¦ ¤ ¥̧°�Á�̧Ê¥�¦ ³ �́�£¥́�oµ�¦ �́�̧ÉÁ�·��Îµ®�� ¼��
- �µ¦ ¤ ¥̧°��oµ�¦ �́ »��·�µ��¦ ·¬�́�¦ ³ �́�£ ¥́�n° �̧É¤ ¦̧ ³ �́��ª µ¤�nµÁ�ºÉ°�º°�ÎÉµ�®¦ º° Å¤n
ไดรั้บการจดัอนัดบัความ�nµÁ�ºÉ°�º°

4. เงินกองทุน Îµ®¦ �́�ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ��µ¦
กระจุกตวั

- �µ¦ ¨ ��»�Ä��¦ µ µ¦ �̧É° °�Ã�¥ �µ�́�®¦ º°�¦ ·¬�́Ä�Ç�Á�·��ª nµ° �́¦ µ�̧É Îµ�́��µ��
คปภ.กาํหนด 
- �µ¦ ¤ °̧  �́®µ¦ ·¤�¦ ¡́ ¥rÂ̈ ³ �¦ ¡́ ¥r ·��ÎµÁ�·��µ�Á�·��ª nµ° �́¦ µ�̧É Îµ�́��µ����£ .
กาํหนด 
- �µ¦ ¤ Á̧�·��oµ�¦ �́ »��·�µ��¦ ·¬�́�¦ ³ �́�£ ¥́�n° Ä�Ç�Á�·��ª nµ° �́¦ µ�̧É Îµ�́��µ����£ .
กาํหนด 



���̧É�7
การบญัชีสําหรับธุรกจิประกนัวนิาศภัย ตาม
¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É4

���̧É�7 �µ¦ �́��̧ Îµ®¦ �́�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́��µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É4 Á¦ ºÉ°�� �́�µ�¦ ³ �́�£¥́
(IFRS 4: Insurance Contract)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC

¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É4

Á¦ ºÉ°�� �́�µ�¦ ³ �́�£ ¥́

(IFRS 4: Insurance Contract)
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สารบัญ 
• บทนาํ

• ¤µ�¦ �µ��µ¦ �́��̧�̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��

• หลกัการแยกประเภทของสญัญาประกนัภยั (สญัญาประกนัภยักบัสญัญาลงทุน)

• สญัญาลงทุน

• การแยกองคป์ระกอบการฝากเงิน

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�7 �µ¦ �́��̧ Îµ®¦ �́�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́��µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É4 Á¦ ºÉ°�� �́�µ�¦ ³ �́�£¥́
(IFRS 4: Insurance Contract)

PwC

• การแยกองคป์ระกอบการฝากเงิน

• �µ¦ Â¥�°��r�¦ ³ �°��̧É¤ °̧�»¡ �́�r�µ��µ¦ Á�·��(Derivative)

• ลกัษณะร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ  (Discretionary Participating Feature หรือDPF)

• �o°�Îµ®��Á�¡ µ³ �°�¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·����́��̧É�4 และการรับรู้ และวดัมูลค่าของ
สญัญาประกนัภยั

• การเปิดเผยขอ้มูล
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คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�7 �µ¦ �́��̧ Îµ®¦ �́�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́��µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É4 Á¦ ºÉ°�� �́�µ�¦ ³ �́�£¥́
(IFRS 4: Insurance Contract)

• เพ่ือใหรายงานทางการเงินสามารถเปรียบเทียบได

• มุงเนนถึงความโปรงใสโดยการเปดเผยขอมูล

• เร่ิมแนวคิดเก่ียวกับการวัดมูลสินทรัพยและหนี้สินดวยมูลคายุติธรรม

วตัถปุระสงคของ TFRS 4
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• มาตรฐานแบงออกเปนสองระยะตามกรอบของ มาตรฐานการบัญชี



คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�7 �µ¦ �́��̧ Îµ®¦ �́�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́��µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É4 Á¦ ºÉ°�� �́�µ�¦ ³ �́�£¥́
(IFRS 4: Insurance Contract)

ระยะที่หนึง่ของ TFRS 4 (TFRS 4 จะมีผลบงัคบัใชในป 2559)

• พยายามคงแนวทางปฏบิัติทางการบญัชใีนปจจบุันของสัญญาประกันภัย หรือมี

การปรบัปรงุเพียงเล็กนอยตอวธีิการปฏบิัติสําหรับสญัญาประกันภัย (หมายถึง

ใหถือปฏบิัติตามหลักการบญัชทีี่รบัรองทั่วไปหรือแนวทางปฏบิัติของ

อุตสาหกรรมทีถื่อปฏบิัติอยู ยกเวนสญัญาไมผานการทดสอบการเปนสญัญา

วตัถปุระสงคของ TFRS 4
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อุตสาหกรรมทีถื่อปฏบิัติอยู ยกเวนสญัญาไมผานการทดสอบการเปนสญัญา

ประกันภัยโดยถือเปนสัญญาการลงทนุ)

• สรางความโปรงใสในการเปดเผยขอมูลดวยการกําหนดแมบทสาํหรบัการ

เปดเผยทั้งเชงิคุณภาพและเชงิปริมาณ

• สัญญาการลงทนุตองถือปฏบิัตติามมาตรฐาน IAS39/IFRS 9



คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�7 �µ¦ �́��̧ Îµ®¦ �́�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́��µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É4 Á¦ ºÉ°�� �́�µ�¦ ³ �́�£¥́
(IFRS 4: Insurance Contract)

IFRS 4 ระยะทีส่อง

ทาง International Accounting Standard Board (IASB) ไดทําการรางและยังอยูระหวางการ

พิจารณารางมาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้ 

ครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ดังนี้

วตัถปุระสงคของ TFRS 4
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• ปรบัปรงุและพัฒนาวิธีการวัดมูลคาของหนี้สนิสัญญาประกันภัย ซึง่พยายามจะ
ทําใหครอบคลมุดานตางๆ  เชน กระแสเงินสด อัตราคิดลด คาปรบัปรงุความเสี่ยง 
และกําไรคงเหลือ เปนตน

• เนนการนาํแสดงขอมูลเก่ียวกับปจจัยตาง ๆ ทีส่งผลตอผลประกอบการของ
บริษทัประกันภยั

• เนนการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความเสีย่งโดยธรรมชาติและความไมแนนอนที่
อาจจะเกิดข้ึนจากสัญญาประกันภัย



คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�7 �µ¦ �́��̧ Îµ®¦ �́�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́��µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É4 Á¦ ºÉ°�� �́�µ�¦ ³ �́�£¥́
(IFRS 4: Insurance Contract)

ประเดน็สาํคญัของ TFRS 4 ระยะที่ 1

1. การแยกประเภทของสัญญาวาเปนสัญญาประกันภัย หรือ สัญญาท่ีมีลักษณะลงทุน 
รวมท้ังการพิจารณาถึง

1) ลักษณะรวมรับผลประโยชนตามดุลยพินิจ (Discretionary Participating 
Feature หรือ DPF)

2) อนุพันธทางการเงินแฝงในสัญญาประกันภัย (Embedded Derivatives)

3) การแยกองคประกอบการฝากเงิน (Unbundling of Deposit Component)
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2. ขอกําหนดเฉพาะของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 และการรับรูและ
วัดมูลคาของสัญญาประกันภัย 

3. การเปดเผยขอมูล 



คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�7 �µ¦ �́��̧ Îµ®¦ �́�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́��µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É4 Á¦ ºÉ°�� �́�µ�¦ ³ �́�£¥́
(IFRS 4: Insurance Contract)

มาตรฐานการบญัชทีี่เกีย่วของ

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 39 (TAS 39) เร่ือง การรับรูและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทาง
การเงิน

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 (TFRS 9) เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน

• มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 (TAS 32) เร่ือง การแสดงรายการสําหรับเคร่ืองมือทาง
การเงิน

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 (TFRS 7) เร่ือง การเปดเผยขอมูลสําหรับ
เคร่ืองมือทางการเงิน
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เคร่ืองมือทางการเงิน

มาตรฐานเหลานี้คาดวาจะมีผลใชบังคับกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เปนตนไป 

สรุปเนื้อหาของมาตรฐานเหลานี้จะไดกลาวถึงในสวนของเนือ้หาภาคผนวกตอจากนี้



คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�7 �µ¦ �́��̧ Îµ®¦ �́�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́��µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É4 Á¦ ºÉ°�� �́�µ�¦ ³ �́�£¥́
(IFRS 4: Insurance Contract)

การแยกประเภทของสญัญาประกนัภยั และสญัญาลงทุน

 คาํนิยามของสญัญาประกันภยั และสัญญาลงทุน

 ความเสี่ยงทางการประกันภัยที่มีนยัสําคญั

 เนื้อหาเชงิพาณิชย
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 การทดสอบความเสี่ยงที่มีนยัสาํคัญ



คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�7 �µ¦ �́��̧ Îµ®¦ �́�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́��µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É4 Á¦ ºÉ°�� �́�µ�¦ ³ �́�£¥́
(IFRS 4: Insurance Contract)

TFRS 4 นิยามคาํวาสัญญาประกันภัยวา:

“สญัญาสญัญาซึง่คูสญัญาฝายหนึง่ (ผูรบัประกัน) รบัความเสีย่งดานการความเสีย่งดานการ

ประกนัภยัทีม่นียัสาํคญัประกนัภยัทีม่นียัสาํคญัจากคูสญัญาอีกฝายหนึง่ (ผูเอาประกันภัย) โดยตกลงจะ

ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูเอาประกันภัย หากเหตกุารณในอนาคตอนัไมเหตกุารณในอนาคตอนัไม

คาํนยิามของสญัญาประกนัภยั
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แนนอนทีร่ะบไุวแนนอนทีร่ะบไุว(เหตุการณที่เอาประกันภัย) เกดิผลในทางลบตอผูเอาประกนัภยัเกดิผลในทางลบตอผูเอาประกนัภยั

((ภาคผนวก ภาคผนวก 1 1 และถอืวาเปนสวนหนึง่ของมาตราฐานและถอืวาเปนสวนหนึง่ของมาตราฐาน))
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(IFRS 4: Insurance Contract)

สญัญาลงทนุคอืสญัญาทีไ่มใชสญัญาประกนั

สัญญาลงทนุหรือสัญญาเงนิฝากไมไดถูกนิยามไวโดยตรงใน TFRS 4

คาํวา “สญัญาลงทนุ” ถูกนาํมาใชอยางไมเปนทางการเพ่ืออางถึงสัญญา
ประกันภัย(กรมธรรมประกันภัย) ที่ไมเขานิยามของสัญญาประกัน
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คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�7 �µ¦ �́��̧ Îµ®¦ �́�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́��µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É4 Á¦ ºÉ°�� �́�µ�¦ ³ �́�£¥́
(IFRS 4: Insurance Contract)

หลกัการแยกประเภทสญัญาประกนัภยั
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คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�7 �µ¦ �́��̧ Îµ®¦ �́�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́��µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É4 Á¦ ºÉ°�� �́�µ�¦ ³ �́�£¥́
(IFRS 4: Insurance Contract)

ความเสีย่งทางการประกนัภยัที่มนียัสาํคญั

ความเสี่ยงดานการรบัประกันภยัจะมีนัยสาํคัญเฉพาะในกรณีที่เหตุการณที่เอา
ประกันภัยทาํใหผูรับประกันภยัตองจายผลประโยชนเพิม่เตมิอยางมนียัสาํคญัจายผลประโยชนเพิม่เตมิอยางมนียัสาํคญัภายใต
สถานการณตางๆที่อาจเกิดข้ึน ทัง้นีไ้มรวมถึงสถานการณทีข่าดสาระเชงิพาณชิยสถานการณทีข่าดสาระเชงิพาณชิย
(เชน ไมมีผลกระทบอยางเห็นไดชัดตอมลูคาทางเศรษฐกิจของรายการ)  

หากมีการจายผลประโยชนเพ่ิมอยางมนีัยสาํคัญภายใตสถานการณที่มีสาระเชิง
พาณิชยจะถือวาเปนไปตามเงือ่นไขในประโยคแรก 
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พาณิชยจะถือวาเปนไปตามเงือ่นไขในประโยคแรก 

- แมวาโอกาสทีจ่ะเกิดเหตุการณที่รบัประกันภัยเปนไปไดนอยมาก หรือ

- มูลคาปจจบุันของกระแสเงนิสดจายที่อาจเกิดข้ึน (หมายถึง  การถวงน้ําหนกั
ดวยความนาจะเปน) คิดเปนสัดสวนเพียงเล็กนอยของมูลคาปจจบุันของกระแส
เงนิสดทีค่าดวาจะไดรบัตามสญัญาที่เหลืออยูทัง้หมด
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(IFRS 4: Insurance Contract)

ระยะเวลาของการประเมนิ

ความเสี่ยงทางประกันจะถูกประเมนิเมื่อ ณ วนัที่เริ่มรายการ (Inception date)

เมื่อสัญญาใดถูกจัดประเภทเปนสัญญาประกันภัยจะถือวาเปนสัญญาประกันภัยเสมอ
จนกวาสทิธิและภาระผูกพันตามสัญญาจะระงบัไป

สวนสัญญาที่เริม่แรกไมเขานิยามของสัญญาประกันภัย บรษิัทอาจสามารถทาํการ

ความเสีย่งทางการประกนัภยัที่มนียัสาํคญั
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สวนสัญญาที่เริม่แรกไมเขานิยามของสัญญาประกันภัย บรษิัทอาจสามารถทาํการ
ทบทวนการจัดประเภทสญัญาภายหลังได แลวแตกรณีตัวอยางเชน สญัญาลงทุนที่มี
สัญญาสิทธิเลือก (option) ที่จะรบัเงินงวด (Annuity) ในอัตราทีแ่นนอนเมื่อสัญญา
ครบกําหนด

- ไมถือวาเปนสญัญาประกัน ณ วันเริ่มรายการ เมื่อบริษทัประมาณเงนิงวดที่ตอง
จายโดยอัตราปจจบุัน 

- ถือวาเปนการประกันถาบริษทัสามารถประมาณการอยางสมเหตุสมผลของ
ความนาจะเปนของอัตราเงนิงวดทีจ่ะตองจายของ option 
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(IFRS 4: Insurance Contract)

การทดสอบความเสีย่งทางการประกนัภยัทีม่นียัสาํคญั

- มาตรฐานไมไดกําหนดวิธีการไวโดยชัดแจง 

- ประยุกตใชหลกัการและจากนยิามที่มาตรฐานกําหนด 

ความเสีย่งทางการประกนัภยัที่มนียัสาํคญั
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- แนวทางทีจ่ะนาํเสนอตอไปนี้เปนเพียงแนวทางหนึง่ที ่PwC ใหเปนตัวอยาง

ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของ IFRS 4/TFRS 4 



การทดสอบความเสีย่งทางการประกนัภยัทีม่นียัสําคญั

1) ระบุเหตุที่เอาประกันภัย

2) เหตุการณนัน้เปนเหตุการณที่สงผลกระทบดานลบตอผูเอาประกันภัย

3) ¦ ³ �» �µ��µ¦ �r�̧ÉÁ®�»�µ¦ �r�̧ÉÁ° µ�¦ ³ �́��́Ê��³ Á�·�
 �µ��µ¦ �r�̧É� �µ��µ¦ �r�̧É�11  �µ��µ¦ �r�̧É� �µ��µ¦ �r�̧É�22

6) �Îµ®��°�̧ �µ��µ¦ �r®�¹É��̧ÉÁ®�»�̧ÉÁ° µ�¦ ³ �́�£¥́�́Ê�
จะÅ¤nÁ�·��¹Ê�

7) �Îµ®��ª nµ �µ��µ¦ �r�̧É¦ ³ �»Ä��́Ê��°��̧É�6 ¤ Á̧�ºÊ° ®µ
เชิงพาณิชย์5)�Îµ�ª �¤¼̈�nµÁ�·� � »��·�̧É�o°��Îµ¦ ³ Â�n�¼o�º°�¦ ¤�¦ ¤ r

4) �� °�ª nµ �µ��µ¦ �r�̧É¦ ³ �»Ä��́Ê��°��̧É�3 มีสาระเชิง
พาณิชย์
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9) Á�¦ ¥̧�Á�̧¥��Îµ�ª �Ä��́Ê��°��̧É�5 และ 8 และหากจาํเป็น 

ใหพิ้จารณาถึงมูลค่าปัจจุบนั ( Present Value) และมูลค่าจากการคาํนวณตามวิธีคณิตศาสตร์ประกนัภยั

8) �Îµ®���̈�°�Â��£µ¥Ä�o �µ��µ¦ �rÄ��́Ê��°��̧É�6
เชิงพาณิชย์5)�Îµ�ª �¤¼̈�nµÁ�·� � »��·�̧É�o°��Îµ¦ ³ Â�n�¼o�º°�¦ ¤�¦ ¤ r

ประกนัภยั

พาณิชย์

สถานการณที ่สถานการณที ่1 1 > > สถานการณที ่สถานการณที ่2 2 อยางเปนสาระสาํคญัอยางเปนสาระสาํคญั

สัญญาประกนัภัยสัญญาประกนัภัย สัญญาลงทุน

ใช่ ไม่ใช่

IFRS 4/TFRS 4: สญัญาประกนัภยั
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(IFRS 4: Insurance Contract)

สญัญาลงทนุ

สญัญาลงทนุแบงไดเปน 2 ประเภทใหญๆ  คอื 

1) สัญญาลงทนุทีไ่มมีลักษณะเปนการใหบริการทางดานลงทนุ

(อางองิ TAS 39/IAS 39 ซึ่งในอนาคตจะปรบัปรุงเปน IFRS 9)

เงนิคาเบี้ยประกันภัยรบัทีไ่ดมานัน้ไมเปนรายไดเบี้ยประกันภยัรบั 
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เงนิคาเบี้ยประกันภัยรบัทีไ่ดมานัน้ไมเปนรายไดเบี้ยประกันภยัรบั 

แตเปนเงินที่ผูเอาประกันภัยมาฝากไวกับบรษิัทประกันภัย

2) สัญญาลงทนุที่มลีักษณะเปนการใหบริการทางดานลงทนุ

(อางองิ TAS 18 เรื่อง รายได) 

รบัรูรายไดตามข้ันความสาํเรจ็ของการใหบรกิาร

เบี้ยประกันภัยที่รบัมาแตยังมใิหบริการตองรบัรูเปนรายไดคาบริการรบัลวงหนา 
(Unearned Service Fee Income)



การรบัรูและวดัมลูคาของสญัญาลงทนุ

แยกองคประกอบของสัญญาท้ังสองประเภทเปน
สวนท่ีเปนสัญญาใหบริการทางดานการลงทุน 
(investment service contract)

สัญญาลงทุนท่ี
มีลักษณะเปน
การใหบริการ

สวนท่ีเปนสัญญา
ประกันภัย

ตามการบัญชีสําหรับสัญญาประกันภัยตาม
TFRS4 phase 1
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สวนท่ีเปนสัญญาลงทุนท่ีไมลักษณะเปนการใหบริการ
ทางดานลงทุน คือสวนเงินฝากของลูกคา (deposit 
component) ท่ีเปน ตราสาร(หนี้สิน) ทางการเงิน
ประเภทหนึ่ง
ใหบางสัญญาบางแบบอาจมีสวนท่ีเปนเงินฝากเทานั้น 
เชน single premium saving 

การใหบริการ
ทางดานลงทุน

สัญญาลงทุนท่ีไมมี
ลักษณะเปนการ
ใหบริการทางดาน
ลงทุน (เงินฝาก)

IFRS 4/TFRS 4: สญัญาประกนัภยั



การรบัรูและวดัมลูคาของสญัญาลงทนุ

- สวนของสัญญาใหบริการทางดานลงทุน รับรูเปนขอผูกพันทาง
สัญญา (contractual service commitment) ท่ีผูรับประกันภัยสัญญา
จะใหบริการทางทางการลงทุนแกผูเอาประกัน (ตาม TAS18)

- และรับรูรายไดตามข้ันความสําเร็จของการใหบริการท่ีให 
(% of service render)

- เงินท่ีไดรับมาลวงหนา (โดยปกติคือเบ้ียประกันท่ีรับมา) แตยังมิ

สัญญาลงทุนท่ี
มีลักษณะเปน
การใหบริการ
ทางดานลงทุน
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- เงินท่ีไดรับมาลวงหนา (โดยปกติคือเบ้ียประกันท่ีรับมา) แตยังมิ
ใหบริการตองรับรูเปน รายไดคาบริการรับลวงหนา (Unearned 
service fee income)

- ใหกรณีท่ีอาจใหบริการกอนไดรับเงินสด (เชนคาธรรมเนียม
บริการ หรือ คาธรรมเนียมการจัดการคิดจากมูลยุติธรรมของเงิน
ลงทุนซ่ึงในบางกรณีอาจจะมีสวน ยังไมไดรับรูจากการปรับมูลคา
ยุติธรรมมาก ผูรับประกันภัยอาจรับรูเปนรายไดคาบริการคางรับ 

ทางดานลงทุน

IFRS 4/TFRS 4: สญัญาประกนัภยั



การรบัรูและวดัมลูคาของสญัญาลงทนุ

สวนท่ีเปนเงินฝากของผูเอาประกันตองรับรูโดยใช 
การบัญชีสําหรับเงินฝาก (Deposit accounting)
ตองถือปฏิบัติตาม TAS39 

-   รับรูเร่ิมแรกเปนหนี้สินทางการเงิน 
(เงินฝาก หรือ หนี้สินทางการเงิน) ไมรับรูเปนรายได 
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(เงินฝาก หรือ หนี้สินทางการเงิน) ไมรับรูเปนรายได 

-   การวัดมูลคาตอมา สามารถรับรูไดระหวาง
-มูลคาตัดจําหนาย (Amortisation cost)
-มูลคายุติธรรม (Fair value) 

หมายเหตุ การวัดมูลคาระหวางมูลคาตัดจําหนายกับมูลคายุติธรรมตอง
เลือกตั้งแต วันเร่ิมแรกรายการเทานั้น (designated at inception) 
กรณีจะวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมควรตองเปน fair value option ท่ีมี
สินทรัพยท่ีคูกัน 

สัญญาลงทุนท่ีไมมี
ลักษณะเปนการ
ใหบริการทางดาน
ลงทุน (เงินฝาก)

IFRS 4/TFRS 4: สญัญาประกนัภยั
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(IFRS 4: Insurance Contract)

การแยกองคประกอบของสญัญา

• การแยกองคประกอบของการฝากเงิน 

(Unbundling of deposit components)

• อนุพันธทางการเงินแฝง (Embedded Derivative)
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• ลักษณะรวมรับผลประโยชนตามดุลยพินิจ 

(Discretionary participating feature-DPF)
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(IFRS 4: Insurance Contract)

การแยกองคประกอบการฝากเงนิ-หลกัการเบือ้งตน

สัญญาประกันภัยบางรายการมีการรวมทั้งองคประกอบที่เปนการประกันภัยและ
องคประกอบที่เปนการลงทุน

การแยกองคประกอบการฝากเงนิ หมายถึงการทีบ่รษิัทประกันภัยจะแยก
องคประกอบของสญัญาประกันภัย กับ องคประกอบที่เปนการฝากเงนิ (ของผูเอา
ประกัน) ออกจากกันและ

ก) ถือปฏบิัติองคประกอบที่เปนการประกันภัยเปนสัญญาประกันภัย
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• ก) ถือปฏบิัติองคประกอบที่เปนการประกันภัยเปนสัญญาประกันภัย

• ข) ถือปฏบิัติองคประกอบที่เปนการฝากเงนิเปนหนี้สนิทางการเงินหรือ
สินทรพัยทางการเงนิ TAS 39

TFRS 4 กําหนด”หลกัเกณฑ” เพ่ือพิจารณาวาบรษิทัประกันภัย ตอง หรอื ไมตอง
แยกองคประกอบที่เปนการฝากเงนิ (TFRS4.10)
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(IFRS 4: Insurance Contract)

การแยกองคประกอบทีเ่ปนการฝากเงนิ – แผนผังการตดัสนิใจ

สามารถวดัมลูคา่องค์ประกอบ
�̧ÉÁ�È��µ¦   µ�Á�·�Å�o° ¥nµ�

�nµÁ�ºÉ°�º°®¦ º° Å¤n

 �́�µ�́Ê�Á�È� �́�µ
ประกนัภยัหรือไม่

การบญัชีภายใต้ 
TAS 39

ห้ามแยกองค์ประกอบ
ออกจากกนั ตาม

TFRS 4 วรรค 10.3

ไม่

ไม่

ใช่
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นโยบาย
การบญัชีของผู้ รับประกนัภยั

�Îµ®��Ä®o¦ �́¦¼o£µ¦ ³�¼�¡ �́Â¨ ³  ·��·�́Ê�®¤��̧ÉÁ�·�
�µ�°��r�¦ ³�°��̧ÉÁ�È�

การฝากเงินหรือไม่

�nµÁ�ºÉ°�º°®¦ º° Å¤n

กําหนดให้แยกองค์ประกอบ
ออกจากกนั ตาม

TFRS 4 วรรค 10.1

อนญุาตแตไ่มไ่ด้บงัคบัให้
แยกองค์ประกอบออกจากกนั

ตาม TFRS 4 วรรค 10.2

ไม่
ใช่

ใช่
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(IFRS 4: Insurance Contract)

คาํจาํกดัความของอนุพนัธทางการเงนิ 
(Definition of derivative)

เปนไปตามคาํจาํกัดความของอนุพันธทางการเงินทีบ่งัคบัใหแยกออกเปนอนุพันธ

ทางการเงินแฝง (มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ฉบบัที3่9.9)

1. การเปลี่ยนแปลงมูลคาของอนพัุนธในการตอบสนองตอการ

เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในอัตราดอกเบี้ย ราคาหลักทรพัย ราคาโภค
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เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในอัตราดอกเบี้ย ราคาหลักทรพัย ราคาโภค

ภัณฑ อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศ ดชันีหรืออัตราราคา ความ

นาเชื่อถือในการชาํระหนี้หรือcredit index หรือตัวแปรอืน่(ทีส่ําคัญ)

2. ไมมีเงินลงทนุเริ่มตนหรือเงินลงทุนเริ่มตนที่ต่าํกวาจะถูกบงัคบัสาํหรบั

สัญญาอื่น ซึง่มลีักษณะคลายคลึงกัน

3. กระทาํการชาํระราคาในอนาคต
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(IFRS 4: Insurance Contract)

อนพุันธทางการเงนิแฝงในสญัญาประกันภยั 
(embedded derivative)

ลกัษณะ

1. ตองเปนอนุพันธทางการเงนิแฝง

2. ตองไมเปนสัญญาประกันภัยในตัวมนัเอง

ขอยกเวนทีไ่มตองแยก:
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ขอยกเวนทีไ่มตองแยก:

• เปนสิทธิเลือก (option) ในการเวนคนืกรมธรมเปนจาํนวนที่แนนอนหรือ
จํานวนที่แนนอนบวกอัตราดอกเบี้ย (TFRS4.8)

• เปนลักษณะของ unit link  หมายถึง การกําหนดหนวยทีจ่าย
ผลประโยชนถูกวัดมูลคาดวยมูลคาตนทนุตอหนวย (Unit cost value) 
(ทัง้ในสัญญาประกันภัยและการลงทนุ) (TAS 39.AG33(g))

• อนุพันธทางการเงินแฝงและสญัญาประกันภยัพ่ึงพากันอยางสมบรูณ
(TAS 39 39.AG33(h))
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แผนผังแสดงการแยกอนพุันธทางการเงนิแฝง

ไม่

สญัญา
�́Ê�

วดัมลูคา่
ด้วย

มลูคา่
ยตุิธรรม
ผา่นงบ
กําไร

ขาดทนุ

หาก
นํามา

แยกแล้ว
โดยตวัมนั

เองถือ
เป็น

อนพุนัธ์
ทางการ

เงิน

°�»¡ �́�r�² �́Ê�
มีความ

Á�̧É¥ª�o°��́�
สญัญาหลกั
หรือไม ่หรือ
°�»¡ �́�r² �́Ê�
เป็นสญัญา
ประกนัภยั

โดยตวัเอง

ผู้ ถือกรมธรรม์
ประกนัภยัมี
 ·��·�̧É�³
เวนคืน
สญัญา

ประกนัภยั
เป็นจํานวน
Á�·��̧ÉÂ�n�°�
หรือจํานวน

ผู้ ถือกรมธรรม์
ประกนัภยัมีสทิธิ
�̧É�³ Áª��º�

สญัญา
�¦ ³ �́�£¥́�̧É
จํานวนเงิน

เทา่กบัมลูคา่
ยตุิธรรมของเงิน
ลงทนุหกัด้วยคา่

ต้องแยก
อนพุนัธ์

ทาง
การเงิน

และวดัคา่
ด้วย

มลูคา่

ยตุิธรรม

ไม่ ใช่ ไม่ ไม่
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ขาดทนุ
หรือไม่

เงิน

หรือไม่
โดยตวัเอง หรือจํานวน

Á�·��̧ÉÂ�n�°�
�ª��°�Á�̧Ê¥

หรือไม่

ยตุิธรรมของเงิน
ลงทนุหกัด้วยคา่
เวนคืนสญัญา

ประกนัภยั

ไม่ใช่ ใช่ ใช่

ไมจํ่าเป็นต้องแยกอนพุนัธ์ทางการเงินและวดัคา่ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม

ใช่
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ลกัษณะรวมรบัผลประโยชนตามดลุยพินจิ 
(Discretionary participating feature-DPF)

ลกัษณะการรวมรบัผลประโยชน (Participating feature) คอือะไร

• สิทธิตามสญัญาที่ถือโดยนักลงทุนหรือผูถือกรมธรรมประกันภัยเพ่ือรบั
ผลประโยชนเพิม่เตมิ นอกเหนอืจากสวนทีร่บัประกันชัน้ต่ําผลประโยชนตาม
สัญญา (Guaranteed minimum payments)

• ผลประโยชนเพ่ิมเติม นัน้มีลักษณะ 
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• ผลประโยชนเพ่ิมเติม นัน้มีลักษณะ 

- เปนไปไดผลประโยชนเพ่ิมเติมนั้นเปนสวนประกอบหลักของ
ผลประโยชนตามสัญญา (เมือ่เปรียบเทียบกันทัง้หมดของสญัญา)

- โดยการจายผลประโยชนเพ่ิมเติมนั้นจะขึน้อยูกบั

-ผลการดาํเนินงานของกลุมรวมของสัญญา 

(Product or contract)

-กําไรจากกลุมรวมของสนิทรพัยซึง่ถือโดยผูออกหรือ

-กําไรหรือขาดทุนของบริษทั
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(IFRS 4: Insurance Contract)

ลกัษณะการรวมรบัผลประโยชนตามดลุยพนิจิ คอือะไร

คือ ลักษณะการรวมรบัผลประโยชน (Participating feature) ทีม่ลูคา (จาํนวนทีจ่ะ

จาย)หรือจงัหวะเวลา การจายคนืผลประโยชนตามสัญญาเปนไปตามดลุยพนิจิของ

ผูออกสัญญา ในทีน่ีค้ือบริษทัประกันภัย 

ลกัษณะรวมรบัผลประโยชนตามดลุยพินจิ 
(Discretionary participating feature-DPF)
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ผูออกสัญญา ในทีน่ีค้ือบริษทัประกันภัย 

ประเด็นที่ตองพิจารณาสําหรบัลักษณะรวมรบัผลประโยชนตามดุลยพินิจ 

คือ การจัดประเภทสัญญาเปน “หนีส้นิ” หรือ “สวนของเจาของ” 
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(IFRS 4: Insurance Contract)

สวนผลประโยชน

ท่ีรับประกัน

สวนผลประโยชนสวนเพ่ิม

เพ่ิมหรือลดลงได

สวนผลประโยชนสวนเพ่ิมควรจัดประเภท

ลกัษณะรวมรบัผลประโยชนตามดลุยพินจิ 
(Discretionary participating feature-DPF)
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รับรูเปนหนี้สิน
เทานั้น

สวนผลประโยชนสวนเพ่ิมควรจัดประเภท
เปนหนี้สินหรือสวนทุนอยางใดอยางหนึ่งเทานั้น

ไมมีประเภทก่ึงกลาง คือ ไมใชท้ังหนี้สินหรือสวนทุน

สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทคือ

• สัญญาประกันภัยท่ีมีลักษณะรวมรับผลประโยชนตามดุลยพินิจ 
(insurance contract with DPF) ผาน insurance test

• สัญญาลงทุนท่ีมีลักษณะรวมรับผลประโยชนตามดุลยพินิจ
(investment contract with DPF)

เม่ือเลือกนโยบาย
การบัญชีแบบใด
แลวตองถือปฏิบัติ

ใหสมํ่าเสมอ
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(IFRS 4: Insurance Contract)

ขอกาํหนดเฉพาะของ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 

1. ตองไมรบัรูหนีส้ินจากประมาณการหนี้สนิใดๆ สําหรบัคาสินไหมทดแทนใน
อนาคตที่อาจเกิดข้ึน หากคาสนิไหมทดแทนภายใตสัญญาประกันภัยเหลานัน้ไม
มีอยูจรงิ ณ วนัที่รายงาน 

1) หามมิใหตัง้ประมาณการหนี้สินที่ยังไมมีเหตุการณความเสี่ยงภยั

2) หามมิใหตัง้สาํรองดุลยภาพ (Equalisation Provision) ซึง่
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2) หามมิใหตัง้สาํรองดุลยภาพ (Equalisation Provision) ซึง่
หมายถึง การประมาณการหนีส้ินที่มีวัตถุประสงคที่จะทําการเกลี่ย 
หรือปรบัคาความเสียหายทีค่าดไวใหสม่ําเสมอ (Smoothing 
Expected Loss)

สํารองดุลยภาพ คือ ตัง้ประมาณการสินไหม
ทดแทน โดยใชคาเฉลี่ยจากรูปแบบความ
เสียหายที่คาดวาจะเกิดขึ้น ใหอยูในระดับ
คงที่ หรอืรูปแบบที่ตองการ
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ขอกาํหนดเฉพาะของ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 

2. ตองทําการทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน 

(Liability Adequacy Test -LAT)

โดยมีขอกําหนดข้ันต่ําดังนี้ 

1) ใชประมาณการปจจบุนัของกระแสเงนิสดในอนาคตที่เกิดจากสัญญา
ประกันภัยทัง้หมด

2) กระแสเงนิสดทีค่าดวาจะตองจายสาํหรบัคาสนิไหมทดแทน ใหรวมทัง้
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2) กระแสเงนิสดทีค่าดวาจะตองจายสาํหรบัคาสนิไหมทดแทน ใหรวมทัง้
กระแสเงนิสดทีเ่กิดจากรายการที่เก่ียวของ เชน ตนทนุในการจัดการคา
สินไหมทดแทน และกระแสเงินสดที่เกิดจากการใชสทิธิเลือกแฝง และการ
ประกันผลประโยชน  

3) ใหทาํการทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิโดยพิจารณาหนี้สนิของทุก
สัญญาประกันภัยรวมกัน

ตองมีการจัดทํานโยบายการบญัชทีี่ชัดเจนเก่ียวกับการทดสอบความเพียงพอของหนี้สนิ



การทดสอบความเพียงพอของหนี้สิน
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(IFRS 4: Insurance Contract)

ประมาณการ
ปจจุบันของกระแส
เงินสดในอนาคตที่

มูลคาตามบัญชขีอง
หนี้สินจากสญัญา

ประกันภัย

ขอกาํหนดเฉพาะของ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 
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ถา

บนัทึก สวนที่ไมเพียงพอทัง้หมดในกําไรหรอืขาดทนุ 

ปจจุบันของกระแส
เงินสดในอนาคตที่
เกิดจากสัญญา
ประกันภัย

(หักดวยตนทุนใน
การไดมารอการตัด

บัญชทีี่เก่ียวของ 
และสินทรัพยไมมี
ตัวตนที่เก่ียวของ) 
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ขอกาํหนดเฉพาะของ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 

การทดสอบความเพยีงพอของหนีส้นิ (Liability Adequacy Test -LAT)

สามารถนําการกํากับดูแลเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง (Risk Based Capital)

มาพิจารณาได โดยแยกพิจารณาเปนสองประเด็นดังนี้

สวนท่ีความเส่ียงภัยส้ินสุดแลว 
(ตามเงื่อนไขของเวลา)

สวนท่ีความเส่ียงภัยยังไมส้ินสุด
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(ตามเงื่อนไขของเวลา)
สวนท่ีความเส่ียงภัยยังไมส้ินสุด

การพิจารณาวา
สัญญาประกันภัยท่ีมี

ผลบังคับอยูนั้นมี
กําไรอยูหรือไม 

ถาไมมีกําไรเทากับวา
สวนของ UPR นีไ้ม

เพียงพอ

ภัยท่ีเกิดแลว
ท้ังท่ีไดรับรายงาและ

ไมไดรับรายงาน 
(Case Estimate บวก

ดวย IBNR)



หากนโยบายการบญัชไีมไดกําหนดใหทาํการทดสอบความเพียงพอของหนีส้ิน
ตามขอกําหนดข้ันต่ํา 

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�7 �µ¦ �́��̧ Îµ®¦ �́�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́��µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É4 Á¦ ºÉ°�� �́�µ�¦ ³ �́�£¥́
(IFRS 4: Insurance Contract)

ประมาณการหน้ีสิน
ตามมาตรฐานการ

มูลคาตามบัญชขีอง
หนี้สินจากสญัญา

ประกันภัย

ขอกาํหนดเฉพาะของ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 
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ถา

บนัทึก สวนที่ไมเพียงพอทัง้หมดในกําไรหรอืขาดทนุ 

ตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 37
(เรื่องประมาณการหน้ีสิน
หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นและ
สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น)

หนี้สินจากสญัญา
ประกันภัย

(หักดวยตนทุนใน
การไดมารอการตัด

บัญชทีี่เก่ียวของ 
และสินทรัพยไมมี
ตัวตนที่เก่ียวของ) 



ประมาณการหนี้สนิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบบัที่ 37

คาํนวณโดยแบงตามกลุมสญัญา โดยกําหนดใหสัญญาทีม่คีวามเสี่ยงภัย
โดยทั่วไปคลายคลงึกัน และสามารถบริหารจดัการรวมกันไดใหอยูในกลุมสัญญา
เดียวกัน

ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 37 ไดกําหนดประมาณการหนี้สินไวดงันี้ 

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�7 �µ¦ �́��̧ Îµ®¦ �́�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́��µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É4 Á¦ ºÉ°�� �́�µ�¦ ³ �́�£¥́
(IFRS 4: Insurance Contract)

ขอกาํหนดเฉพาะของ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 
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ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 37 ไดกําหนดประมาณการหนี้สินไวดงันี้ 
(1) การประมาณที่ดีทีสุ่ดในปจจบุันของตนทนุของภาระผูกพันปจจบุัน ณ วันที่
รายงาน
(2)  การประมาณความเสี่ยง และความไมแนนอน
(3)  ตองไมใสความระมัดระวงัที่มากเกินความจําเปน
(4)  กระแสเงนิสดคิดลดดวย Risk Free Rate กอนภาษี
(5)  ตองวัดมูลคาโดยรวมกลุมของสัญญาประกันภัยที่มคีวามเสี่ยงโดยทั่วไป
คลายคลงึกัน และสามารถบริหารจัดการรวมกันเปนกลุมเดียวกัน
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คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�7 �µ¦ �́��̧ Îµ®¦ �́�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́��µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É4 Á¦ ºÉ°�� �́�µ�¦ ³ �́�£¥́
(IFRS 4: Insurance Contract)

ขอกาํหนดเฉพาะของ มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่4 

3. ตองตัดบัญชีหนี้สนิจากสัญญาประกันภัย (หรือบางสวนของหนี้สินจากสญัญา
ประกันภัย) ออกจากงบแสดงฐานะทางการเงนิตอเมื่อหนีส้ินจากสญัญา
ประกันภัยนัน้หมดไป

4. ตองไมหักกลบสินทรพัยและหนี้สนิจากประกันภัยตอ รวมถึง เบี้ยประกันภยัรบั 
คาสนิไหมทดแทน และสวนลดรบัจากรายการรบัประกันภัยตอกรณีที่ไมมีสิทธิ
ทางกฎหมายในการหักกลบหนี้กันได
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ทางกฎหมายในการหักกลบหนี้กันได

5. ตองทําการทดสอบการดอยคาของสินทรัพยจากการรบัประกันภัยตอ



คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�7 �µ¦ �́��̧ Îµ®¦ �́�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́��µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É4 Á¦ ºÉ°�� �́�µ�¦ ³ �́�£¥́
(IFRS 4: Insurance Contract)

การเปดเผยขอมลู

ตามหลักการเปดเผยขอมูลที่กําหนดไวกวาง 2 หลักการ

หลกัการทีห่นึง่

ผูรับประกันภัยตองเปดเผยขอมูลเพ่ือระบุและอธิบายถึงจํานวนเงินในงบการเงนิ
ที่เกิดจากสัญญาประกันภัย (มลูคาที่รายงาน)
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หลกัการทีส่อง

ผูรับประกันภัยตองเปดเผยขอมูลซึง่ชวยใหผูใชงบการเงนิประเมินลักษณะและ
ขอบเขตของความเสี่ยงที่เกิดจากสญัญาประกันภัย (ความไมแนนอนของ
กระแสเงนิสด)

การถือปฏิบัติตามหลักการทัง้สองตองอาศัยวจิารณญาณอยางสงู



คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�7 �µ¦ �́��̧ Îµ®¦ �́�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́��µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É4 Á¦ ºÉ°�� �́�µ�¦ ³ �́�£¥́
(IFRS 4: Insurance Contract)

การเปดเผยขอมลู – หลกัการที ่1

1. นโยบายการบัญชีที่เก่ียวของกับสัญญาประกันภัยตองถูกอธิบายอยาง
ละเอียด

2. สินทรัพย, หนี้สิน, รายได และคาใชจายตองถูกระบุในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน รวมถึงการกระทบยอดทั้งหมดในการเคลื่อนไหวของหนี้สินจาก
สัญญาประกันภัย, สินทรัพยจากการประกันภัยตอ และตนทุนการไดมารอ
ตัดบัญชี และสินทรัพยที่ไมตัวตนที่เก่ียวของ
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3. ตองเปดเผยขอสมมติฐานที่สําคัญที่ใชในเชิงปริมาณ (ถาสามารถทําไดให
ทางปฏิบัติ)

4. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงของขอสมมติฐาน ตองเปดเผยผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงในสมมติฐานที่ใชวัดมูลคาสินทรัพยจากการรับประกันภัยและ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
แตละรายการซึ่งมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน



คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�7 �µ¦ �́��̧ Îµ®¦ �́�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́��µ¤¤µ�¦ �µ��µ¦ ¦ µ¥�µ��µ��µ¦ Á�·���́��̧É4 Á¦ ºÉ°�� �́�µ�¦ ³ �́�£¥́
(IFRS 4: Insurance Contract)

การเปดเผยขอมลู – หลกัการที ่2

มุงเนนการเปดเผยทดแทนที่ไมไดเปดเผยมูลคายุติธรรมของสญัญาประกันภยั

เพ่ือเปนกระจกที่สะทอนถึงขอกําหนดของ IAS 32 (และ IFRS 7)

• วิธีการบริหารจดัการความเสี่ยง

• ขอกําหนดและเงื่อนไขในการจัดการความเสีย่ง

• การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยงทางการประกันภัยทีค่รอบคลุมใน
วงกวาง ซึง่รวมถึงการเปดเผย
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วงกวาง ซึง่รวมถึงการเปดเผย

 การวิเคราะหความออนไหว (sensitivity analysis)

 ความกระจุกตวัของความเสี่ยง (Concentration risk)

 ตารางพัฒนาการคาสนิไหมทดแทน(claim development
table)



ภาคผนวก
¤µ�¦ �µ��µ¦ ��́�̧�Ȩ́Á�̧É¥ª �o°�

www.pwc.com/th



มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
���́�Ȩ́�39 - Á�¦ ºÉ° �¤ º° �µ��µ¦ Á�·��:
การรรับรู้และการวัดมลูค่า

www.pwc.com/th



ภาพรวม - Á���r�µ¦ ¡ ·�µ¦ �µÁ�¦ ºÉ°�¤ º° �µ��µ¦ Á�·�

®�̧Ê ·��µ��µ¦ Á�·� อนุพนัธ์ทางการเงิน

Á�¦ ºÉ°�¤ º°�µ�
การเงนิ

®�̧Ê ·�° ºÉ� Á¡ ºÉ°�oµ �o°��́��ª µ¤Á Ȩ́¥�ถือจน
ครบ
กาํหนด

เงินให้
 ·�Á�ºÉ° Â̈ ³
¨ ¼�®�̧Ê

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านงบกาํไร
ขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงิน

การจดัประเภทการจดัประเภท

Á�ºÉ°�µ¥ มูลค่ายุติธรรม
ผ่านงบกาํไร
ขาดทุน

PwC

มูลค่ายุติธรรม

กระแสเงินสด

เงินลงทุนในกจิการ
ต่างประเทศ

กาํหนด¨ ¼�®�̧Êขาดทุน

Á¡ ºÉ°�oµ

กาํหนดให้เป็น
มูลค่ายุติธรรม

ขาดทุน

Á¡ ºÉ°�oµ

กาํหนดให้เป็น
มูลค่ายุติธรรม
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่าในภายหลัง 

ถือจนครบ
กาํหนด

Á�·�Ä®o ·�Á�ºÉ° Â̈ ³
¨ ¼�®�̧Ê

มูลค่ายุติธรรมผ่านงบ
กาํไรขาดทุน

Á�ºÉ°�µ¥

ราคาทุนตดัจําหน่ายหรือราคาทุน วดัด้วยมูลค่ายตุิธรรม

เข้างบกาํไรขาดทุน

ประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน

การวดัค่าภายหลงั

PwC

เข้างบกาํไรขาดทุน
เข้างบกาํไรขาดทุน

Á�È�Á ¦ È�° ºÉ�
�µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�Ä�¦ µ�µ�µ¤�́��̧
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®�Ȩ̂ ·��µ��µ¦ Á�·��- การวัดมูลค่าภายหลัง

®�̧Ê ·�° ºÉ�
มูลค่ายุติธรรมผ่านงบกาํไร

ขาดทุน

®�̧Ê ·��µ��µ¦ Á�·�

การวดัค่าในภายหลงั มูลค่ายุติธรรมราคาทุนตดัจําหน่าย

PwC

วธีิทางเลอืกแสดงมูลค่ายตุิธรรม (Fair value option)

®�̧Ê ·��µ��µ¦ Á�·�° µ��¼��Îµ®��Ä®oÁ�È�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�nµ����ÎµÅ¦ �µ��»��®µ�Á�È�Å��µ¤Á�ºÉ°�Å�

- �º° Åª oÁ¡ ºÉ°�oµ

- ถูกกาํหนดใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรม ภายใตส้ถานการณ์บางอยา่งตามมาตรฐาน

เข้างบกาํไรขาดทุน�µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�Ä�¤¼̈�nµ�µ¤�́��̧
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อนุพนัธ์ทางการเงินแฝง (Embedded Derivative)

ตราสารผสมทีถ่กูวดั
คาดวยมลูคายตุธิรรม
ผานงบกาํไรขาดทนุ

รายการนีส้ามารถถอื
เปนอนพุนัธทางการ
เงนิไดอยางโดดเดีย่ว

มคีวามสมัพนัธใกลชดิ
กบัสญัญาหลกั
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ผานงบกาํไรขาดทนุ เงนิไดอยางโดดเดีย่ว
กบัสญัญาหลกั
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อนุพนัธ์แฝง – การวัดมูลค่า
สินทรัพย์ทางการเงิน

ถือจนครบกาํหนด Á�ºÉ°�µ¥

�µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��°�¤¼̈�nµ�µ��́��̧ งบกาํไรขาดทุน

การวดัมูลค่า

งบกาํไรขาดทุน

Á�·�Ä®o ·�Á�ºÉ°
Â̈ ³ ¨ ¼�®�̧Ê

ต้นทุนจดัจําหน่าย

อนุพนัธ์แฝง

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม

PwC

�µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��°�¤¼̈�nµ�µ��́��̧ งบกาํไรขาดทุน
งบกาํไรขาดทุน
Á�È�Á ¦ È�° ºÉ�

สัญญาแบบผสม

มูลค่ายุติธรรม

งบกาํไรขาดทุน�µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��°�¤¼̈�nµ�µ��́��̧

การวดัมูลค่า
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 ¦ »���Á���r�°��µ¦ ��́�̧Á¡ ºÉ° �µ¦ �o°��́��ª µ¤Á Ȩ́¥�

เงนิลงทุนสุทธิในการ
ดาํเนินงานต่างประเทศ

กระแสเงินสดมูลค่ายุติธรรม

อนุพนัธ์ทางการเงิน

Á¡ ºÉ°�o°��́��ª µ¤Á Ȩ́¥�Á¡ ºÉ°�oµ

PwC

มูลค่ายุติธรรม

���ÎµÅ¦ �µ��»�Á�È�Á ¦ È�° ºÉ�งบกาํไรขาดทุน

งบกาํไรขาดทุน ไม่มกีารปรับปรุงรายการไม่มรีายการ

วธีิการวดัค่า

�µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�Ä�¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤

ผลการปรับปรุงราคาตามบัญชี

¦ µ¥�µ¦ �̧É�¼��o°��́��ª µ¤Á Ȩ́¥�
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¤µ�¦ �µ��µ¦ ��́�̧���́�Ȩ́�32
�µ¦ Â ��¦ µ¥�µ¦ ®�Ȩ̂ ·�Â̈ ³ �»�
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®�Ȩ̂ ·��µ��µ¦ Á�·�

£µ¦ ³ ®�̧Ê ·��µ¤ �́�µÁ¡ ºÉ° �̧É�³ :

• �Îµ¦ ³ Á�·� �®¦ º°  ·��¦ ¡́ ¥r�µ��µ¦ Á�·�° ºÉ�Ç

• Â̈ �Á�̈Ȩ́¥�Á�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·�£µ¥Ä�oÁ�ºÉ°�Å��̧É�µ��»�
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การแสดงรายการ
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การแสดงรายการ

�µ¦ Â¥�Â ��¦ µ¥�µ¦ ®�̧Ê ·�®¦ º°  nª ��°�Á�oµ�°�

• ��ª �́�̧É¦ �́¦ ¼oÁ¤ºÉ° Á¦ ·É¤Â¦ ��o°�Â¥�®�̧Ê ·�®¦ º°  nª ��°�Á�oµ�°�

• �o°�¡ ·�µ¦ �µ�µ¤Á�ºÊ° ®µÁ�·�Á«¦ ¬��·�Â̈ ³ �Îµ�·¥µ¤�°�®�̧Ê ·�Â̈ ³ �¦ µ µ¦ �»�

• �o°����µ¦ �́��¦ ³ Á£�Á�·¤Åª o���ª nµ�³ ¤ Á̧®�»�µ¦ �rÁ�̈Ȩ́¥�Â�̈��̧É�ÎµÄ®oÅ¤n�o°��ÎµÁ�¦ ºÉ°�¤º°

PwC

• �o°����µ¦ �́��¦ ³ Á£�Á�·¤Åª o���ª nµ�³ ¤ Á̧®�»�µ¦ �rÁ�̈Ȩ́¥�Â�̈��̧É�ÎµÄ®oÅ¤n�o°��ÎµÁ�¦ ºÉ°�¤º°
�µ��µ¦ Á�·��́Ê�¤µÂ ��Ä���Â ���µ�³�µ¦ Á�·�° �̧�n° Å�
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การแสดงรายการ

¨ �́¬�³ �̧É Îµ�́��̧ÉÄ�oÄ��µ¦ �ÎµÂ��®�̧Ê ·��µ��µ¦ Á�·�° °��µ��¦ µ µ¦ �»���º°

• £µ¦ ³ �¼�¡ �́�µ¤ �́�µ�¹É��·��µ¦ �̧É° °�Á�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·��o°� n�¤°�Á�·� ��®¦ º°  ·��¦ ¡́ ¥r
�µ��µ¦ Á�·�° ºÉ�Ä®oÂ�n�¼o�º° Á�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·��®¦ º°

• �o°��ÎµÁ�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·�° ºÉ�Å�Â̈ �Á�̈Ȩ́¥��́�Á�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·��̧É�¼o�º° ¤ °̧ ¥¼n£µ¥Ä�o
Á�ºÉ°�Å��̧É° µ��ÎµÄ®o�·��µ¦ Á ¥̧�¦ ³ Ã¥��r

PwC

�o°��ÎµÁ�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·�° ºÉ�Å�Â̈ �Á�̈Ȩ́¥��́�Á�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·��̧É�¼o�º° ¤ °̧ ¥¼n£µ¥Ä�o
Á�ºÉ°�Å��̧É° µ��ÎµÄ®o�·��µ¦ Á ¥̧�¦ ³ Ã¥��r
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การวัดมูลค่ายติุธรรมขององค์ประกอบ

�µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�°�°��r�¦ ³ �°��̧ÉÁ�È�®�̧Ê ·�Â̈ ³  nª ��°�Á�oµ�°�

• �Îµ®��¤¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�°�°��r�¦ ³ �°��̧É µ¤µ¦ �ª �́¤ ¼̈�nµÅ�o�nµ¥�̧É »��n°��Â̈ oª �ÎµÅ�®�́�µ�
¤¼̈�nµ�́Ê� ·Ê�

• กาํหนดตามสดัส่วนของมูลค่ายติุธรรมขององคป์ระกอบ

PwC

กาํหนดตามสดัส่วนของมูลค่ายติุธรรมขององคป์ระกอบ

• ไม่มีกาํไรขาดทุนจากการแยกมูลค่าองคป์ระกอบ
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การแสดงรายการ

�µ¦ Â¥�Â ��¦ µ¥�µ¦ �̈�°�Â���̧É Îµ®¦ �́®�̧Ê ·�®¦ º°  nª ��°�Á�oµ�°�

• �̈�°�Â���̧ÉÁ�·��µ�®�̧Ê ·��µ��µ¦ Á�·��o°�Â ��Á�È�¦ µ¥Å�o®¦ º°�nµÄ�o�nµ¥Ä����ÎµÅ¦ �µ��»�

• �̈�°�Â���̧ÉÁ�·��µ� nª ��°�Á�oµ�°���º° Á�È��µ¦ Â�n��́� nª ��»��¹É��o°��ÎµÅ�®�́�µ� nª �
ของเจา้ของโดยตรง

PwC

ของเจา้ของโดยตรง
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�µ¦ ®�́�̈ � ·��¦ ¡́ ¥r�µ��µ¦ Á�·�Â̈ ³ ®�Ȩ̂ ·��µ��µ¦ Á�·�

�³�ÎµÅ�o�È�n° Á¤ºÉ°

• มีสิทธิตามกฎหมาย

• �·��µ¦ �́Ê�Ä��̧É�³ ¦ �́®¦ º°�Îµ¦ ³ �Îµ�ª ��̧É¦ �́¦ ¼oÅª oÄ����»̈�oª ¥¥°� »��·�®¦ º° �́Ê�Ä��̧É�³ ¦ �́
�¦ ³ Ã¥��r�µ� ·��¦ ¡́ ¥rÄ�Áª ¨ µÁ�̧¥ª �́��̧É�nµ¥�Îµ¦ ³ ®�̧Ê ·�

�́ª ° ¥nµ��°�¦ µ¥�µ¦ �̧ÉÅ¤n�ª ¦ ®�́�̈�¦ µ¥�µ¦ Ä����»̈

PwC

�́ª ° ¥nµ��°�¦ µ¥�µ¦ �̧ÉÅ¤n�ª ¦ ®�́�̈�¦ µ¥�µ¦ Ä����»̈

• Á�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·�®¨ µ¥¦ µ¥�µ¦ �¹É�¤�̧ª µ¤Â���nµ��́��Â�n�Îµ¤µÄ�o�¦ ³ �°��́�Á¡ ºÉ° Ä®o¤¸
¨ �́¬�³ Á�̧¥�Á�nµ�́�Á�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·�° �̧¦ µ¥�µ¦ ®�¹É�

• Á�¦ ºÉ°�¤º°�µ��µ¦ Á�·��̧É¤�̧ª µ¤Á Ȩ́¥�Á®¤º°��́��Â�n�Îµ�́��¼n �́�µ®¨ µ¥¦ µ¥

•  �́�µ®�́�̈�®�̧ÊÁ�¡ µ³ Á¤ºÉ° ¤�̧µ¦ �·��́��Îµ¦ ³ ®�̧Ê�®¦ º° Á¤ºÉ°  �µ��µ¦ �r�̧ÉÅ¤n�µ�ª nµ�³ Á�·��¹Ê�Ä�
การดาํเนินธุรกิจตามปกติ

Slide 195
November 2013มาตรฐานการบญัชี



¤µ�¦ �µ��µ¦ ��́�̧���́�Ȩ́�7 Á�¦ ºÉ°�¤ º°
ทางการเงิน: �µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈���́�Ȩ́
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การเปิดเผยข้อมูล
(Disclosures)

ความเข้มข้นของการเปิดเผย Extent of disclosures

�¹Ê��́��µ¦ �¦ ·®µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥��µ��µ¦ Á�·��°��¼o�¦ ·®µ¦

PwC

�¹Ê��́��ª µ¤Á�o¤�o��°��µ¦ Ä�oÁ�¦ ºÉ°�¤ º°�µ��µ¦ Á�·�
Will depend on the extent of use of financial instruments

�¹Ê��́��µ¦ �¦ ·®µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥��µ��µ¦ Á�·��°��¼o�¦ ·®µ¦
Will depend on the way management manages financial risks
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การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณ
(Quantitative Disclosures)

�µ¦ Á�·�Á�¥Á¦ ºÉ°�

�ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ�Á�¦ �·�/ ·�Á�ºÉ°
Credit risk

PwC

�µ¦ Á�·�Á�¥Á¦ ºÉ°�
�µ¦ �¦ ·®µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥�

Risk Management
Disclosures

�ª µ¤Á Ȩ́¥��µ��oµ� £µ¡ �̈n°�
Liquidity risk

�ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ��µ¦ �̈µ�
Market risk
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การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณ
(Quantitative Disclosures)

�µ¦ Á�·�Á�¥Á¦ ºÉ°�

�ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ�Á�¦ �·�/ ·�Á�ºÉ°
Credit risk

PwC

�µ¦ Á�·�Á�¥Á¦ ºÉ°�
�µ¦ �¦ ·®µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥�

Risk Management
Disclosures

Slide 199
November 2013มาตรฐานการบญัชี



�ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ��µ¦ �nµ¥�Îµ¦ ³ Á�·�/�ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ� ·�Á�ºÉ°�
Credit risk (ภาพรวม complete picture)

จ่ายชําระดอียู่
Fully performing

พ้นกาํหนดชําระ
Past due

ด้อยค่า
Impaired

มูลค่าตามบญัชี Carrying amount

�»�£µ¡ �°� ·�Á�ºÉ°

¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧�®¨ �́�¦ ³ �́��̧É�º°Åª o�Áª o�Â�n�¦ ³ ¤ µ�Å¤nÅ�oÄ��µ�ปฏิบตัิ Description of collateral held (2)

PwC

�»�£µ¡ �°� ·�Á�ºÉ°
Credit quality

 ·��¦ ¡́ ¥r�µ��µ¦ Á�·��̧É¤�̧µ¦ Á�¦ �µÄ®¤n
Renegotiated FA

�µ¦ ª ·Á�¦ µ³ ®r° µ¥»®�̧Ê��ª �́�̧ÉÄ�¦ µ¥�µ�
Aging analysis at B/S date

วเิคราะห์สินทรัพย์ด้อยค่าเป็นแต่ละรายการ
Analysis of individually impaired assets (1)

กระทบยอด
Reconciliatio n of allowance account

®¨ �́�¦ ³ �́��̧É�¼�¥¹�¤µ
Possessed collateral

¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�°�®¨ �́�¦ ¡́ ¥r�ÎÊµ�¦ ³ �́�
Fair value of collateral held
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การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณ
(Quantitative Disclosures)

�µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈Á¦ ºÉ°�

�ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ� ·�Á�ºÉ° /การจ่ายชําระ
Credit risk

PwC

�µ¦ Á�·�Á�¥�o° ¤ ¼̈Á¦ ºÉ°�
�µ¦ �¦ ·®µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥�

Risk Management
Disclosures

�ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ� £µ¡ �̈n°�
Liquidity risk
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การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณ
(Quantitative Disclosures)

�ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ� £µ¡ �̈n°�
Liquidity risk

PwC

Á�·�Á�¥Á¦ ºÉ°��µ¦ �¦ ·®µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥�
Risk Management

Disclosures

รายละเอยีด
การบริหารจัดการ

�ª µ¤Á Ȩ́¥�
How is the

risk
Managed?

การวเิคราะห์
สภาพ
คล่อง

Liquidity
analysis
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การเปิดเผยข้อมูลเชิงปริมาณ
(Quantitative Disclosures)

�µ¦ Á�·�Á�¥Á¦ ºÉ°�

�ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ�Á�¦ �·�/ ·�Á�ºÉ°
Credit risk

PwC

�µ¦ Á�·�Á�¥Á¦ ºÉ°�
�µ¦ �¦ ·®µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥�

Risk Management
Disclosures

�ª µ¤Á Ȩ́¥��µ��oµ� £µ¡ �̈n°�
Liquidity risk

�ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ��µ¦ �̈µ�
Market risk
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�ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ��µ¦ �̈ µ��
(Market risk)

�ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ�°�́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�

�ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ�°�́¦ µ�°�Á�̧Ê¥
(Interest rate risk)

กาํไร/ขาดทุน ส่วนของผู้

�µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�Ä��́ª
Â�¦ �°��ª µ¤Á Ȩ́¥�

PwC

�ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ�° ºÉ��Ç
(Other price risk)

�ª µ¤Á Ȩ́¥��oµ�°�́¦ µÂ̈ �Á�̈Ȩ́¥�
เงินตราต่างประเทศ

(Currency risk)

กาํไร/ขาดทุน
(Profit or

Loss)

ส่วนของผู้
ถือหุ้น

(Equity)

Â�¦ �°��ª µ¤Á Ȩ́¥�
Change

In
Risk

Variables
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
¦ ³ ®ª nµ��¦ ³ Á�«���́�Ȩ́�9 Á¦ ºÉ°��
Á�¦ ºÉ°�¤ º° �µ��µ¦ Á�·�

IFRS9 Financial Instruments

www.pwc.com/th



หัวข้อในการบรรยาย

1. ความคืบหนา้ของมาตรฐาน

2. การจดัประเภทและการวดัมูลค่า

3. การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน

PwC

3. การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน

4. �µ¦ �́��̧�o°��́��ª µ¤Á Ȩ́¥�
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1. ความคบืหน้าของมาตรฐาน

Phase 1: การจดัประเภท

และวดัมูลค่า
Phase 2: การดอ้ยค่าของ

สินทรัพยท์างการเงิน

Phase 3:
�µ¦ �́��̧�o°��́��ª µ¤Á Ȩ́¥�

PwC

การจัดประเภทและวดัมูลค่า             
– Revised Exposure Draft (ร่าง
มาตรฐานฉบบัปรับปรุง) ออกใน
เดือนพฤศจิกายน 2555 มีระยะเวลา
รับฟังความคิดเห็น 120 วนั

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทาง
การเงิน – Exposure Draft (ร่าง
มาตรฐาน) ออกในเดือนมีนาคม 
2556 มีระยะเวลารับฟังความคิดเห็น 
120 วนั

�µ¦ �́��̧�o°��́��ª µ¤Á Ȩ́¥��–
Exposure Draft (ร่างมาตรฐาน)
ออกในเดือนกนัยายน 2555 คาดว่า
มาตรฐานจะออกในไตรมาสสอง
ของปี 2556

�·��µ¦  µ¤µ¦ ��Îµ�µ¦ �́��̧�o°��́��ª µ¤Á Ȩ́¥�¤µ��·�́�·Ä�o�n°�ª �́�̧É¤ �̧̈�́��́�Ä�o�Á¤ºÉ° ¤�̧µ¦ ° °�¤µ�¦ �µ�Ä� nª ��°��µ¦ �́��̧�o°��́��ª µ¤
Á Ȩ́¥��Ã�¥�·��µ¦ �³�o°���·�́�·�µ¤ IFRS9 Á¦ ºÉ°�° ºÉ��́Ê�®¤��oª ¥�¡ ¦ o° ¤�́��́��µ¦ �Îµ�µ¦ �́��̧�o°��́��ª µ¤Á Ȩ́¥�¤µ��·�́�·Ä�o

IFRS9 ¤�̧̈�́��́�Ä�o�́Ê�Â�nª �́�̧É�1 มกราคม 2558
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2. การจัดประเภทและวัดมูลค่า

www.pwc.com/th



2. การจัดประเภทและวัดมูลค่า
 ·��¦ ¡́ ¥r�µ��µ¦ Á�·��Ȩ́Á�È��¦ µ µ¦ ®�Ȩ̂

ClassificationBusiness model test

Solely payments of principal and
interest on the principal amount

Amortised cost *Hold to collect

Cash flow characteristics
(CFC) test

PwC

* อาจจะจดัประเภทเป็น FVPL (Fair value though profit or loss) Ä��¦ �̧�̧ÉÁ�È��µ¦ ¨ �®¦ º°��́��ª µ¤�́��ª��µ��́��̧�(ขอ้กาํหนดตาม IAS39 เดิม)

** �̈nµª �º° ¨ �́¬�³�µ¦ �nµ¥�Îµ¦ ³ �Á�̧É¥ª �o°��́��́��́¥�̧É�°�Á®�º° Å��µ��nµ�°�Á�·��µ¤ ¦ ³ ¥³ Áª ¨ µ�(Time value of money) และ Credit risk)

interest on the principal amount
outstanding (SPPI)

Hold to collect and sell

FVOCI (with recycling and
impairment) *

(Fair value through other
comprehensive income)

Held for trading or residual
FVPL

(Fair value through profit or
loss)

SPPI or
CFC test failed **
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2. การจัดประเภทและวัดมูลค่า
 ·��¦ ¡́ ¥r�µ��µ¦ Á�·��Ȩ́Á�È��¦ µ µ¦ �»�

No

FVPLYes1. Held for trading

No

PwC

* �µ¦ Á̈ º°��o°��Îµ���ª �́�̧É¦ �́¦ ¼oÁ¦ ·É¤Â¦ ��Â̈ ³ �o°�¡ ·�µ¦ �µÂ�n̈³ ¦ µ¥�µ¦ �°��¦ µ µ¦ �»��(Instrument by instrument basis)

** Á�¡ µ³ Á�·��́��̈�̧ÉÅ�o¦ �́�µ�Á�·�̈��»��̧É�́��¦ ³ Á£�Á�È��FVOCI จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุน

Yes
2. Irrevocable OCI

election *

FVOCI (no recycling or
impairment through PL)

**

�o° ¥�Áª o�Ä��µ¦ ª �́¤ ¼̈�nµÁ�·�̈��»�Ä��¦ µ µ¦ �»��̧ÉÅ¤n¤ �̧̈µ�¦ °�¦ �́�̧É¦ µ�µ�»��ไดถ้กูยกเลิกใน IFRS9

IFRS9 ไดย้กเลิกขอ้กาํหนดในการแยกบนัทึกบญัชีของอนุพนัธ์ทางการเงินแฝง สาํหรับสินทรัพยท์างการเงิน (�́Ê��¦ µ µ¦ ®�̧ÊÂ̈ ³ �¦ µ µ¦ �»�)
�́Ê��̧Ê�°�»¡ �́�r�µ��µ¦ Á�·��̧É¤ °̧ ¥¼nÄ� �́�µ��³�¼�¡ ·�µ¦ �µ�CFC Test และ Business model ¦ ª ¤ �́��́� ·��¦ ¡́ ¥r�µ��µ¦ Á�·��́Ê�
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2. การจัดประเภทและวัดมูลค่า
®�Ȩ̂ ·��µ��µ¦ Á�·�

Amortised costNon-trading

Trading

FVPL

PwC

IFRS9 ¥�́�Îµ®��Ä®o¤Â̧¥��́��¹��́��̧°�»¡ �́�rÂ  ��̧ÉÅ¤n¤�̧ª µ¤  ¤́ ¡ �́�r° ¥nµ�Ä�̈o�·��̧ÉÂ  �° ¥¼nÄ�®�̧Ê ·��µ��µ¦ Á�·��¥�Áª o��·��µ¦ Á̈ º°��́��¹�
�́��̧®�̧Ê ·��µ��µ¦ Á�·��oª ¥¤ ¼̈�nµ¥»�·�¦ ¦ ¤�́Ê��Îµ�ª �

FV option:
Available if managed on a FV

basis, accounting mismatch or
hybrid instrument

Derivative

FVPL but changes due to own
credit risk recognised in OCI
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2. การจัดประเภทและวัดมูลค่า
หลกัการในการจัดประเภทใหม่
• IFRS9 ¤ ·Ä®o�µ¦ �́��¦ ³ Á£� ·��¦ ¡́ ¥r�µ��µ¦ Á�·�Ä®¤n�¥�Áª o��·��µ¦ ¤�̧µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�ª ·�̧�µ¦ �́��µ¦
�¦ ·®µ¦  ·��¦ ¡́ ¥r�µ��µ¦ Á�·��́��̈nµª ��¹É�Å�oÂ�n��µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Business model

• Å¤n�ª ¦ ¤�̧µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈��Business model เป็นประจาํ (Very infrequent)

• �µ¦ �́��¦ ³ Á£�Ä®¤n�Ä�o®¨ �́�µ¦ Á�̈Ȩ́¥��́��̧Á�È��o�Å��(Prospectively)

PwC

�µ¦ �́��¦ ³ Á£�Ä®¤n�Ä�o®¨ �́�µ¦ Á�̈Ȩ́¥��́��̧Á�È��o�Å��(Prospectively)

• IFSR9 ¤ ·°�»�µ�Ä®o¤�̧µ¦ �́��¦ ³ Á£�®�̧Ê ·��µ��µ¦ Á�·�Ä®¤n
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4. �µ¦ ��́�̧�o°��́��ª µ¤Á Ȩ́¥�
Á�ºÉ°�Å�Ä��µ¦ �Îµ�µ¦ ��́�̧�o°��́��ª µ¤Á Ȩ́¥�

Qualifying criteria

1. Only eligible hedging
instruments and hedged

items

2. Formal designation and
documentation

3.Meets the hedge
effectiveness requirements

PwC

items

3.1 Economic relationship between hedged item and hedging
instrument gives rise to offset

3.2 Effect of credit risk does not dominate the value changes

3.3 Hedge ratio results from the quantity of hedged item hedged
and hedging item used to hedge
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���̧É�8

อตัราส่วนทางการเงนิ 
(Financial Ratios)

���̧É�8 อัตราส่วนทางการเงนิ คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย

PwC

(Financial Ratios)
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สารบัญ 
• บทนาํ

• ° �́¦ µ nª ��µ��µ¦ Á�·��̧É���£. ใชใ้นการกาํกบัดูแลธุรกิจประกนัวนิาศภยั 

• ° �́¦ µ nª ��µ��µ¦ Á�·��̧ÉÄ�o�́�Â¡ ¦ n®¨ µ¥Ä��̈»n¤�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́

• บทบาทของนกับญัชีต่อการบริหารอตัราส่วนทางการเงิน

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�8 อัตราส่วนทางการเงนิ 
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° �́¦ µ nª ��µ��µ¦ Á�·��Ȩ́���£ . ใช้ในการกาํกบัดูแลธุรกจิประกนัวนิาศภัย 
อัตราส่วนหลัก 

° �́¦ µ nª ��̧É���£. �·��µ¤�̈�µ¦ ª ·Á�¦ µ³ ®rÁ�È�¦ µ¥Á�º°��®µ��¦ ·¬�́�¦ ³ �́�£¥́¤�̧nµ° �́¦ µ nª �Á®¨ nµ�̧Ê�ÎÉµ�ª nµ�nµ¤µ�¦ �µ��
�¦ ·¬�́�³�o°�¤�̧µ¦ Â�oÅ��́��̧�Á�ºÉ°��µ�¤�̧̈�n°�ª µ¤¤ É́����Â̈ ³�Îµ¦ �° ¥¼n�°��·��µ¦ �Ã�¥° �́¦ µ nª �®¨ �́¤�̧́��̧Ê

• อตัราส่วนความเพยีงพอของการดาํรงเงนิกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR)

ข้อกาํหนด ระยะเวลา
Å¤n�ÎÉµ�ª nµ¦ o° ¥¨ ³ �125 �́Ê�Â�n�1 กนัยายน พ.ศ. 2554 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555
Å¤n�ÎÉµ�ª nµ¦ o° ¥¨ ³ �140 �́Ê�Â�n�1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไป

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�8 อัตราส่วนทางการเงนิ 
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• อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio): ค่ามาตรฐาน >= 100%

Å¤n�ÎÉµ�ª nµ¦ o° ¥¨ ³ �125 �́Ê�Â�n�1 กนัยายน พ.ศ. 2554 ถึง 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555
Å¤n�ÎÉµ�ª nµ¦ o° ¥¨ ³ �140 �́Ê�Â�n�1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นตน้ไป
Å¤n�ÎÉµ�ª nµ�30 ลา้นบาท ตลอดเวลา

อตัราส่วนสภาพคล่อง  = สินทรัพยส์ภาพคล่อง
x 100

( สาํรองค่าสินไหมทดแทน + ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย)
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° �́¦ µ nª ��µ��µ¦ Á�·��Ȩ́���£ . ใช้ในการกาํกบัดูแลธุรกจิประกนัวนิาศภัย 
อัตราส่วนรอง 

° �́¦ µ nª ��̧É° µ�Á�̧É¥�Á���µ��nµ¤µ�¦ �µ�Å�oÂ�n�o°�Å¤n�·��n° �́��3 เดือน ยกเวน้มีเหตุผลอนัควร เช่น การจ่ายเงินปันผล 
�µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�Ã�¦ � ¦ oµ��µ¦ ¦ �́�¦ ³ �́�£¥́�Á�È��o���Ã�¥��£.ใหย้กเวน้อตัราส่วน claim development �̧É�o°�
ติดตามเป็นรายปีแทน
• ° �́¦ µ�nµ ·�Å®¤��Â��Â̈ ³�nµÄ�o�nµ¥Ä��µ¦ �ÎµÁ�·��»¦ �·��¦ ³ �́�£ ¥́�n°Á�̧Ê¥�̧É�º°Á�È�¦ µ¥Å�o: ค่ามาตรฐาน <= 105%

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�8 อัตราส่วนทางการเงนิ 
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•° �́¦ µ nª � ·��¦ ¡́ ¥r̈��»��n°®�̧Ê ·��¼oÁ° µ�¦ ³ �́�£ ¥́: ค่ามาตรฐาน >= 100%
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° �́¦ µ nª ��µ��µ¦ Á�·��Ȩ́���£ . ใช้ในการกาํกบัดูแลธุรกจิประกนัวนิาศภัย 
อัตราส่วนรอง 

• การพฒันาของค่าสินไหมทดแทน (Claim development): ค่ามาตรฐาน <= -10%

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�8 อัตราส่วนทางการเงนิ 
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• ° �́¦ µ nª �Á�̧Ê¥�oµ�¦ �́¦ µ�µ�¦ ³ Á¤ ·��n°Á�̧Ê¥�oµ�¦ �́¦ µ�µ�́��̧: ค่ามาตรฐาน >= 75%
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° �́¦ µ nª ��µ��µ¦ Á�·��Ȩ́���£ . ใช้ในการกาํกบัดูแลธุรกจิประกนัวนิาศภัย 
อัตราส่วนรอง 

• �µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�Á�·��°��»�: ค่ามาตรฐาน >= -10%

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�8 อัตราส่วนทางการเงนิ 

PwC 219

• อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (Return on Equity: ROE): ค่ามาตรฐาน >= -5%
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° �́¦ µ nª ��µ��µ¦ Á�·��Ȩ́Ä�o�́�Â¡ ¦ n®¨ µ¥Ä��̈ »n¤�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́
การวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกําไร

• อตัราส่วนค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทน (Loss Ratio)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�8 อัตราส่วนทางการเงนิ 
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• อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการจดัการสินไหมทดแทน (Loss adjustment expense ratio)
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° �́¦ µ nª ��µ��µ¦ Á�·��Ȩ́Ä�o�́�Â¡ ¦ n®¨ µ¥Ä��̈ »n¤�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́
การวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกําไร

• อตัราส่วนค่าจ้างและค่าบําเหน็จ (Commission and brokerage ratio)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�8 อัตราส่วนทางการเงนิ 
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• อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกนัภยั
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° �́¦ µ nª ��µ��µ¦ Á�·��Ȩ́Ä�o�́�Â¡ ¦ n®¨ µ¥Ä��̈ »n¤�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́
การวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกําไร
• อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน

•อตัราส่วนกาํไรจากการรับประกนัภยั

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�8 อัตราส่วนทางการเงนิ 
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•อตัราส่วนกาํไรจากการรับประกนัภยั
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° �́¦ µ nª ��µ��µ¦ Á�·��Ȩ́Ä�o�́�Â¡ ¦ n®¨ µ¥Ä��̈ »n¤�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́
การวิเคราะห์ความสามารถในการทาํกําไร

• อตัราส่วนรวม (Combined ratio)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�8 อัตราส่วนทางการเงนิ 
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° �́¦ µ nª ��µ��µ¦ Á�·��Ȩ́Ä�o�́�Â¡ ¦ n®¨ µ¥Ä��̈ »n¤�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́
การวิเคราะห์โครงสร้างธุรกจิ 

• ° �́¦ µ nª ��̧É�¦ ·¬�́¦ �́Á Ȩ́¥�£ ¥́�(Retention ratio)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�8 อัตราส่วนทางการเงนิ 
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• ° �́¦ µ nª ��ª µ¤Á Ȩ́¥�£ ¥́�̧É�¼�Ã°�° °��(Ceding ratio)
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° �́¦ µ nª ��µ��µ¦ Á�·��Ȩ́Ä�o�́�Â¡ ¦ n®¨ µ¥Ä��̈ »n¤�»¦ �·��¦ ³ �́�ª ·�µ«£ ¥́
�µ¦ ª ·Á�¦ µ³ ®r Îµ¦ ° ��¦ ³ �́�£ ¥́�Ȩ́¥�́Å¤n ·Ê� »��

• อตัราค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการกรมธรรม์ (Maintenance ratio)

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�8 อัตราส่วนทางการเงนิ 
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บทบาทของนักบญัชีต่อการบริหารอัตราส่วนทางการเงิน 

คู่มือบัญชีประกันวินาศภัย���̧É�8 อัตราส่วนทางการเงนิ 

° �́¦ µ nª ��µ��µ¦ Á�·�Á®¨ nµ�̧Ê�ÎµÅ�Ä�oÄ��2 ลกัษณะ

(1) �µ¦ �Îµ¦ �° �́¦ µ nª ��µ��µ¦ Á�·��µ¤�o°�Îµ®���°���®¤µ¥�¹É�Å�oÂ�n�¦ µ¥�µ��
คปภ. �¹É� Îµ�́��µ����£. Ä�oÄ��µ¦ �Îµ�́��¼Â̈ �¦ ·¬�́�¦ ³ �́�£¥́�Ä®o¤�̧ª µ¤¤ É́���Â̈ ³ ¤¸
�ª µ¤  µ¤µ¦ �Ä��µ¦ �Îµ¦ ³ ®�̧Ê ·��̧ÉÅ¤n�µ��·�ª nµ�³ Á�·��¹Ê���̈°��� µ¤µ¦ ��¦ ³ �°��·��µ¦
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�ª µ¤  µ¤µ¦ �Ä��µ¦ �Îµ¦ ³ ®�̧Ê ·��̧ÉÅ¤n�µ��·�ª nµ�³ Á�·��¹Ê���̈°��� µ¤µ¦ ��¦ ³ �°��·��µ¦
° ¥nµ��n° Á�ºÉ°�Å�o
(2) ° �́¦ µ nª ��µ��µ¦ Á�·��Á¡ ºÉ°�µ¦ Ä�o�¦ ³ Ã¥��rÄ��µ¦ �¦ ·®µ¦ �́��µ¦ Ä��¦ ·¬�́Á°��
�¹É�° �́¦ µ nª ��µ��µ¦ Á�·��nª ¥�n��°��¹� �́�µ�Á�º°��(Early Warning)วา่การบริหาร
�́��µ¦  nª �Å®��̧ÉÁ¦ ·É¤  n° Á�oµª nµ¤ �̧́�®µ�Â̈ ³ �o°�Å�o¦ �́�µ¦ Â�oÅ��
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