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Disclaimer 

เอกสารชุดนี้คือแนวทางปฏิบัติในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย และ   

ไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศเป็นแนวคิดที่อ้างอิงจากหลักการ ดังนั้นคู่มือนี้จึงมีจุดประสงค์          

เพื่อยกตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีการใช้มาตรฐานโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ( The International 

Accounting Standards Board: IASB) 

ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือมีความไม่สอดคล้องกันระหว่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวทางปฏิบัติ            

ผู้ใช้ควรให้ความส าคัญกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นหลัก และแนวปฏิบัติทางบัญชีควรเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ในท านองเดียวกัน หากการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินส่งผลให้เกิดข้อสรุปที่ขัดแย้งจากตัวอย่างที่ให้ไว้    

ในแนวทางปฏิบัติ แนวปฏิบัติทางบัญชีควรปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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บทน ำ 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเอกสารการศึกษาที่ช้ีแนะการด าเนินการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยฉบับใหม่ที่ 17 

เรื่อง สัญญาประกันภัย (The Thai Financial Reporting Standards 17: TFRS17) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 

256x หรือ x ปี หลังจากวันที่คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (The International Accounting Standards 

Board: IASB) ประกาศผลบังคับใช้ส าหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 (The International 

Financial Reporting Standards 17: IFRS17) 

กรณีที่ไม่ได้เขียนไว้เป็นอย่างอื่น ข้อก าหนดที่กล่าวไว้ในเอกสารฉบับนี้หมายถึงข้อก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับท่ี 17 

สัญญำประกันภัยต่อ (Reinsurance Contract) หมายถึง สัญญาประกันภัยประเภทหนึ่งที่ออกโดยผู้รับประกันภัยต่อ 

(Reinsurer) ให้กับผู้เอาประกันภัยต่อ (Cedant) เพื่อชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยอ้างอิง (Underlying 

Contract) ที่ออกโดยผู้เอาประกันภัยต่อ ทั้งนีร้วมถึงสัญญาประกันภัยต่อช่วง (Retrocession Contracts) ด้วย 

สัญญำประกันภัยต่อที่ออก (Reinsurance Contract Issued / Reinsurance Inwards / Reinsurance Assumed) หมายถึง 

สัญญาที่กิจการให้บริการตามสัญญาประกันภัยต่อโดยรับโอนความเสี่ยงจากการประกันภัยจากอีกกิจการหนึ่ง  

สัญญำประกันภัยต่อที่ถือไว้ (Reinsurance Contract Held / Reinsurance Outwards / Reinsurance Ceded) หมายถึง 

สัญญาที่กิจการรับบริการตามสัญญาประกันภัยต่อโดยโอนความเสี่ยงจากการประกันภัยไปยังอีกกิจการหนึ่ง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ก าหนดวิธีการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัย เพื่อน าผลของการวัดมูลค่าดังกล่าว      

ไปจัดกลุ่ม รับรู้รายการ แสดงรายการ และเปิดเผยข้อมูลของสัญญาประกันภัยตามเง่ือนไขที่ก าหนด โดย ไม่มีข้อก าหนดในเรื่อง

ความสอดคล้องระหว่างสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อ 

ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ก าหนดให้กิจการแยกการจัดกลุ่ม การรับรู้รายการ การแสดงรายการ และ     

การเปิดเผยข้อมูลของสัญญาประกันภัยอ้างอิงและสัญญาประกันภัยต่อ ดังนั้น สัญญาประกันภัยที่อ้างอิง (สัญญาประกันภัยที่ออก 

หรือ สัญญาประกันภัยต่อท่ีออก) และสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ จึงไม่จ าเป็นต้องถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีการเดียวกัน 

กำรรวมสัญญำประกันภัยต่อ (Combination of Contracts) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ก าหนดให้กิจการ

รวมและวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัยต่อหลายสัญญาซึ่งมีคู่สัญญารายเดียวกัน (Same Counterparty) หรือคู่สัญญาที่มี        

ความเกี่ยวข้องกัน (Related Counterparty) เป็นชุดของสัญญาเดียวกัน เนื่องจากสัญญาประกันภัยต่อเหล่านั้นได้ถูกออกแบบ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมในการท าธุรกิจ 
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กำรแยกองค์ประกอบของสัญญำประกันภัยต่อ (Separation of Reinsurance Contract Components) ในการวัดมูลค่า

ของสัญญาประกันภัยต่อ กิจการจ าเป็นต้องแยกองค์ประกอบของบริการตามสัญญาประกันภัยต่อเพื่อเลือกใช้มาตรฐานการบัญชี   

ให้เหมาะสม เนื่องจากการให้บริการตามสัญญาประกันภัยต่ออาจประกอบด้วย: 

กำรบริกำรด้ำนกำรประกันภัยต่อ (Reinsurance Services / Reinsurance Coverage) คือ บริการที่รับโอนความเสี่ยง     

ด้านการประกันภัยที่มีสาระส าคัญ ซึ่งสัญญาว่าจะชดเชยให้ผู้เอาประกันภัยต่อหากเกิดเหตุการณ์ประกันภัยในอนาคตตามเง่ือนไข     

ที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีการก าหนดหลักการบัญชีไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17  

กำรลงทุน (ตราสารอนุพันธ์/การลงทุนอื่น) คือ เง่ือนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่ระบุว่าจะจ่ายคืนเงินให้ผู้เอาประกันภัยต่อ     

ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ประกันภัยหรือไม่ก็ตาม โดยกิจการต้องพิจารณาว่า เง่ือนไขดังกล่าวสามารถแยก            

เป็นองค์ประกอบต่างหากจากบริการประกันภัยต่อหรือไม่ 

เฉพาะกรณีที่เง่ือนไขตามสัญญาประกันภัยต่อสามารถแยกองค์ประกอบของการลงทุนออกจากการบริการประกันภัยต่อได้    

จะถือเป็น “องค์ประกอบที่เป็นกำรลงทุนที่แยกต่ำงหำกจำกสัญญำประกันภัยต่อ (Distinct Investment Component)” และ

ใช้หลักการบัญชีท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 

ส าหรับเง่ือนไขตามสัญญาประกันภัยต่อที่ไม่สามารถแยกองค์ประกอบของการลงทุนออกจากการบริการประกันภัยต่อได้ เช่น 

Reinsurance Discount / Sliding Scales Commission / Profit Commission จะใช้หลักการบัญชีที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน   

การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17  

หากเง่ือนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่ไม่สามารถแยกองค์ประกอบของการลงทุนออกจากการบริการประกันภัยต่อ ไม่เกี่ยวข้อง

กับบริการด้านการประกันภัยต่อ กิจการต้องรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์ท่ีต้องได้รับช าระในอนาคต / หน้ีสินท่ีต้องจ่ายช าระในอนาคต

ในงบแสดงฐานะการเงิน เพื่อการตั้งเงินส ารองให้เพียงพอ โดยมูลค่าของเงินส ารองจะลดลงเมื่อการรับ-จ่ายที่คาดการณ์ไว้เกิดขึ้น 

เฉพาะกรณีที่การจ่ายคืนตามเง่ือนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่ไม่สามารถแยกองค์ประกอบของการลงทุนออกจากการบริการ

ประกันภัยต่อ มีความเกี่ยวข้องกับการบริการด้านการประกันภัยต่อ จึงจะถือเป็น “องค์ประกอบที่เป็นกำรลงทุนที่ไม่สำมำรถ        

แยกต่ำงหำกจำกสัญญำประกันภัยต่อ (Non - Distinct Investment Component)”  

กำรบริกำรอื่น คือ เง่ือนไขในสัญญาประกันภัยที่ระบุว่าจะส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย โดยกิจการ

ต้องแยกรายการดังกล่าวออกจากการบริการด้านประกันภัยต่อและการลงทุน ซึ่งมีการก าหนดหลักการบัญชีไว้ในมาตรฐาน        

การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

ในการแยกองค์ประกอบของสัญญาประกันภัยต่อ กิจการต้องพิจารณาผลประโยชน์รวมกันทุกประเภทตามสัญญาประกันภัยต่อ 

ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ท่ีท าให้เกิดการจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันภัยต่อ 
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ขอบเขตของสัญญำประกันภัยต่อ (Reinsurance Contract Boundary) ถูกก าหนดขึ้นเพื่อระบุว่ากระแสเงินสดใดรวมอยู่ใน

กระแสเงินสดเพื่อท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญา (Fulfillment Cash Flow) ที่ใช้ในการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัยต่อ หรือกลุ่มของ

สัญญาประกันภัยต่อ  (Groups of Reinsurance Contracts) ซึ่งกระแสเงินสดจะอยู่ภายในขอบเขตเดียวกัน เมื่อกระแสเงินสด

ดังกล่าวเกิดจากสิทธิท่ีมีสาระส าคัญ และภาระผูกพันท่ีมีสาระส าคัญตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยต่อ  

กระแสเงินสดจากสิทธิและภาระผูกพันที่มีสาระส าคัญของสัญญาประกันภัยตรงในแต่ละขอบเขตของสัญญาประกันภัยที่ออก 

(Direct Insurance Contract Issued) ไม่รวมกระแสเงินสดของกรมธรรม์ที่คาดการณ์ว่าจะพิจารณารับประกันภัยในอนาคต 

ขณะที่กระแสเงินสดจากสิทธิและภาระผูกพันท่ีมีสาระส าคัญของสัญญาประกันภัยต่อ (Reinsurance Contract) ในแต่ละขอบเขต

ของสัญญาประกันภัยต่อ รวมกระแสเงินสดที่คาดการณ์ว่าจะให้ความคุ้มครองสัญญาประกันภัยอ้างอิง (Underlying Insurance 

Contract) ที่คาดการณ์ว่าผู้เอาประกันภัยต่อ (Cedant) จะพิจารณารับประกันภัยในอนาคต 

ขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อจะสิ้นสุด ณ จุดที่ผู้รับประกันภัยต่อสามารถประเมินความเสี่ยงได้ใหม่ ซึ่งส่งผลให้สามารถก าหนด

อัตราเบี้ยประกันภัยต่อได้ใหม่เพื่อให้สะท้อนความเสี่ยงน้ัน 

ขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อจะถูกประเมินใหม่ ณ วันที่ในรายงาน เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ               

ที่มีสาระส าคัญ และ ภาระผูกพันท่ีมีสาระส าคัญตามสัญญาประกันภัยต่อ 

ระยะเวลำคุ้มครอง (Coverage Period) หมายถึง ระยะเวลาบริการตามสัญญาประกันภัยต่อ หรือ ระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยต่อ

ให้ความคุ้มครองเหตุการณ์ประกันภัย ซึ่งรวมถึงการบริการตามสัญญาประกันภัยต่อที่สัมพันธ์กับเบี้ ยประกันภัยต่อทั้งหมดภายใน

ขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อ (Contract Boundary) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ก าหนดให้กิจการรับรู้มูลค่าของบริการตามสัญญาประกันภัยต่อของกลุ่มของสัญญา

ประกันภัยต่อ (Groups of Reinsurance Contracts) ตลอดระยะเวลาความคุ้มครองของกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อ  

ปริมำณของบริกำรตำมสัญญำประกันภัยต่อ (Quantity of Benefits) คือ มูลค่า/จ านวนของผลประโยชน์ หรือ มูลค่า 

ความคุ้มครองจากสัญญาประกันภัยต่อ 

หน่วยควำมคุ้มครอง (Coverage Units) คือ มูลค่าความคุ้มครองของบริการประกันภัยต่อตลอดระยะเวลาคุ้มครองตามสัญญา

ประกันภัยต่อ 

แต่ละกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่ออาจประกอบด้วยสัญญาประกันภัยต่อมากกว่า 1 สัญญาที่มีปริมาณของบริการประกันภัยต่อ    

ที่คาดการณ์ไว้ (Expected Quantity of Benefits) และ/หรือ ระยะเวลาคุ้มครองที่คาดการณ์ไว้ (Expected Coverage Period / 

Duration) ที่แตกต่างกัน 

หน่วยความคุ้มครองในแต่ละกลุ่มของสัญญาจึงต้องถูกก าหนดขึ้นเพื่อสะท้อนปริมาณของบริการที่คาดการณ์ไว้ และ/หรือ 

ระยะเวลาคุ้มครองที่คาดการณ์ไว้ท่ีแตกต่างกัน โดยกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่ออาจมีหลายหน่วยความคุ้มครอง ซึ่งจ านวนหน่วย

ความคุ้มครองจะสะท้อนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ประกันภัยที่อาจเกิดขึ้นไปตลอดระยะเวลาคุ้มครองที่คาดการณ์ไว้ 
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ในการรับรู้รายการในงบการเงิน มูลค่าความคุ้มครองของบริการประกันภัยต่อจะถูกปันส่วน (Allocate) ไปยังแต่ละหน่วย       

ความคุ้มครอง โดยแต่ละหน่วยความคุ้มครองจะถูกก าหนดสัดส่วนการปันส่วนมูลค่าที่คาดการณ์ไว้ของการบริการประกันภัยต่อ   

ในอนาคต (Future Reinsurance Services) ซึ่งรับรู้อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และมูลค่าที่คาดการณ์ไว้ของการบริการ                

ในรอบระยะเวลาที่การบริการได้เกิดขึ้นแล้ว (Past Reinsurance Services) เพื่อทยอยรับรู้ในงบก าไรขาดทุน ณ สิ้นรอบระยะเวลา

บัญช ี

ดังนั้น ในการก าหนดหน่วยความคุ้มครอง กิจการควรพิจารณาปริมาณของบริการและระยะเวลาคุ้มครองที่คาดการณ์ไว้ของสัญญา

ประกันภัยต่อเป็นรายสัญญา และใช้ดุลยพินิจในการประมาณการระดับความคุ้มครอง (ปริมาณของบริการหรือผลประโยชน์)  และ

ระยะเวลาคุ้มครองของแต่ละหน่วยความคุ้มครองอย่างเป็นระบบ เพื่อก าหนดสัดส่วนในการวัดมูลค่าที่สะท้อนปริมาณของบริการ   

ที่แตกต่างกัน และปันส่วนการรับรู้รายการอย่างเหมาะสมในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 

นอกจากนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กิจการต้องประเมินหน่วยความคุ้ มครองใหม่เพื่อให้สะท้อนปริมาณของบริการ             

ที่คาดการณ์ไว้ และ/หรือ ระยะเวลาคุ้มครองที่คาดการณ์ไว้ 

กำรวัดมูลค่ำของสัญญำประกันภัยต่อ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 ก าหนดวิธีการวัดมูลค่าของสัญญาประกันต่อ ดังนี ้

วิธีกำรวัดมูลค่ำทั่วไป (General Measurement Model: GMM) เป็นวิธีการหลักส าหรับวัดมูลค่าบริการประกันภัยภายใต้

สัญญาประกันภัยต่อ ซึ่งก าหนดให้กิจการประเมินและรับรู้มูลค่าของทรัพย์สิน / หนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อไว้ในงบการเงิน  

โดยการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต  (Expected Future Cash Flow) ของบริการตามสัญญาที่ค านึงถึงค่าของเงิน       

ตามเวลา (Time Value of Money / Discounting) ความเสี่ยงทางการเงินอ่ืน (Other Financial Risk) การปรับปรุงค่าความเสีย่ง

ที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน (Risk Adjustment for Non – Financial Risk : RA) จากกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อไปตลอดอายุ    

ความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อ 

วิธีกำรปันส่วนเบี้ยประกันภัย (Premium Allocation Approach: PAA) เป็นทางเลือกในการวัดมูลค่าของบริการประกันภัย

ภายใต้สัญญาประกันภัยต่อ ซึ่งก าหนดให้กิจการประเมินและรับรู้มูลค่าทรัพย์สิน / หนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อไว้ในงบการเงิน 

โดยการประมาณการมูลค่าความคุ้มครองที่ เหลืออยู่  (Remaining / Unexpired Coverage) ของบริการตามสัญญาจาก            

เบี้ยประกันภัยต่อ (Premium) สุทธิจากต้นทุนเพื่อได้มาซึ่งสัญญาประกันภัยต่อ (Acquisition Cost) ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก        

ซึ่งง่ายกว่าวิธี GMM 

อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถเลือกใช้วิธี PAA ได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขต่อไปนี้ 

1. กิจการคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลของการวัดมูลค่าสัญญาประกันภัยต่อด้วยวิธี PAA ไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคัญ

จากการวัดมูลค่าสัญญาประกันภัยต่อด้วยวิธี GMM หรือ 

2. ระยะเวลาคุม้ครองของแต่ละสญัญาประกันภัยต่อในกลุ่มของสัญญาประกันภยัต่อท่ีถือไว้ น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 1 ปี 
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มูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คำดกำรณ์ไว้ (Present Value of Net Expected Cash Flow) ในการวัดมูลค่า

ของสัญญาประกันภัยต่อด้วยวิธี GMM 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดการณ์ไว้ของสัญญำประกันภัยต่อที่ออก (Reinsurance Contract Issued) หมายถึง 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากผู้เอาประกันภัยต่อสุทธจิากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะจ่ายให้ 

ผู้เอาประกันภัยต่อ (Cedant) 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดการณ์ไว้ของสัญญำประกันภัยต่อที่ถือไว้ (Reinsurance Contract Held)  หมายถึง 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากผู้รับประกันภัยต่อ สุทธิ จากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะจ่ายให้

ผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 

กระแสเงินสดที่ท ำให้เสร็จสิ้นตำมสัญญำประกันภัยต่อ (Fulfilment Cash Flow: FCF) ในการวัดมูลค่าของสัญญา

ประกันภัยต่อด้วยวิธี GMM 

กระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญำประกันภัยต่อที่ออก (FCF of Reinsurance Contracts Issued)  หมายถึง มูลค่า

ปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดการณ์ไว้ รวมค่าปรับปรุงความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงท่ีไม่ใช่ทางการเงิน (RA) 

กระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญำประกันภัยต่อที่ถือไว้ (FCF of Reinsurance Contracts Held)  หมายถึง มูลค่า

ปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดการณ์ไว้ รวมค่าปรับปรุงความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ทางการเงิน (RA) และความเสี่ยง

จากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้รับประกันภัยต่อ (Non-Performance Risk) ที่ถูกวัดมูลค่า ณ การรับรู้สัญญาประกันภัยต่อ    

เมื่อเริ่มแรก (Initial Recognition) 

ก ำไรจำกกำรให้บริกำรตำมสัญญำประกันภัยต่อ (Contractual Service Margin: CSM) เป็นก าไรที่คาดการณ์ไว้        

ตลอดระยะเวลาบริการของกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ วัดมูลค่าด้วยวิธี  GMM ซึ่ งเป็นส ารองประกันภัยที่แสดง                       

อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นองค์ประกอบหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ  “สินทรัพย์ / หนี้สินตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่” 

(Assets / Liabilities for Remaining Coverage: ARC / LRC)  

CSM ดังกล่าวจะถูกปันส่วนตามหน่วยความคุ้มครองเพื่อโอน (Release / Allocate) ไปรับรู้ในงบก าไรขาดทุนในแต่ละรอบ

ระยะเวลาบัญชี ไปตลอดระยะเวลาบริการของกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อ 

  



10 

ลิขสิทธิ์ของสมาคมประกันวินาศภยัไทย ห้ามน าไปใช้ในการแสวงหาก าไรทางการค้า 

ก ำไรจำกกำรให้บริกำรตำมสัญญำประกันภัยต่อที่ออก (CSM of Reinsurance Contracts Issued) หรือ ก าไรที่ยังไม่ถือ

เป็นรายได้ของสัญญาประกันภัยต่อที่ออก หมายถึง มูลค่ากระแสเงินสดรับสุทธิ (Net Cash Inflow) ของกระแสเงินสดที่ท าให้   

เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัยต่อที่ออกหรือชุดของสัญญาประกันภัยต่อที่ออก  (FCF of Reinsurance Contracts Issued)         

ซึ่งวัดมูลค่าด้วยวิธ ีGMM 

กิจการต้องรับรู้มูลค่าดังกล่าวไว้ในรายการ “ก าไรจากการให้บริการตามสัญญาประกันภัยต่อท่ีออก” (CSM)  

 ณ วันท่ีรับรู้สัญญาประกันภัยต่อท่ีออกเมื่อเริ่มแรก (at Initial Recognition) 

 เมื่อมูลค่าของ CSM เปลี่ยนแปลงไปในภายหลัง (Subsequent Recognition) โดยยังคงมีมูลค่ามากกว่า “ศูนย์” 

กำรแสดงรำยกำร CSM 

 งบแสดงฐานะการเงิน:  

แสดงส่วนของ “ก าไรจากการให้บริการตามสัญญาประกันภัยต่อที่ออก” ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ    

มูลค่าตามบัญชีของ “สินทรัพย์ / หนี้สินตามความคุ้มครองท่ีเหลืออยู่” (ARC / LRC)  

และถูกทยอยรับรู้ (Release / Allocate) ในงบก าไรขาดทุนเมื่อได้ให้บริการตามสัญญาไปตลอดระยะเวลาของสัญญา

ประกันภัยต่อท่ีออก [คล้ายกับสัญญาประกันภัยที่ออก (Insurance Contracts Issued)] 

 งบก าไรขาดทุน:  

แสดงการทยอยรับรู้ CSM (Release / Allocate) ไว้ในรายการ “รายได้การประกันภัย” (Insurance Revenue) เมื่อได้

ให้บริการตามสัญญาไปตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัยต่อที่ออก [คล้ายกับสัญญาประกันภัยที่ออก ( Insurance Contracts 

Issued)] 

องค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขำดทุนจำกกำรให้บริกำรตำมสัญญำประกันภัยต่อที่ออก  (Loss Component) 

หมายถึง มูลค่ากระแสเงินสดจ่ายสุทธิ (Net Cash Outflow) ของกระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัยต่อท่ีออก หรือ

ชุดของสัญญาประกันภัยต่อท่ีออก (FCF of Reinsurance Contract Issued) ซึ่งวัดมูลค่าด้วยวิธ ีGMM หรือ PAA 

กิจการต้องรับรู้มูลค่าดังกล่าวไว้ในรายการ “องค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุนจากการให้บริการตามสัญญาประกันภัยต่อ      

ที่ออก” (Loss Component) 

 ณ วันที่รับรู้สัญญาประกันภัยต่อที่ออกเมื่อเริ่มแรก (at Initial Recognition) และจัดหมวด (Category Level) ของสัญญา

ประกันภัยต่อดังกล่าวไว้ในกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อท่ีออกท่ีสร้างภาระ (Onerous Reinsurance Contract Issued) 

 เมื่อมูลค่าของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิ (Net Cash Outflow) ของกระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัยต่อที่ออก 

(FCF of Reinsurance Contract Issued) เปลี่ยนแปลงไปในภายหลัง (Subsequent Recognition) 

 เมื่อสัญญาประกันภัยต่อที่ออกกลายเป็นสัญญาที่สร้างภาระในภายหลัง โดยกระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญา

ประกันภัยต่อที่ออก (FCF of Reinsurance Contract Issued) เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มีกระแสเงินสดรับสุทธิ (Net Cash 

Inflow) ซึ่งรับรู้ไว้ใน CSM กลายเป็นกระแสเงินสดจ่ายสุทธิ (Net Cash Outflow) ซึ่งจะรับรู้ใน Loss Component 
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ลิขสิทธิ์ของสมาคมประกันวินาศภยัไทย ห้ามน าไปใช้ในการแสวงหาก าไรทางการค้า 

กำรแสดงรำยกำร Loss Component 

 งบแสดงฐานะการเงิน:  

แสดง “องค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุนจากการให้บริการตามสัญญาประกันภัยต่อที่ออก” เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ

มูลค่าตามบัญชีของ “สินทรัพย์ / หนี้สินตามความคุ้มครองท่ีเหลืออยู่” (ARC / LRC) 

และถูกทยอยกลับรายการ (Revere) ในงบก าไรขาดทุนเมื่อได้ให้บริการตามสัญญาไปตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัยต่อ 

ทีอ่อก 

 งบก าไรขาดทุน:  

รายการ “ค่าใช้จ่ายการบริการประกันภัย” (Insurance Service Expenses) แสดงการรับรู้ Loss Component ทั้งจ านวน 

ณ วันที่รับรู้สัญญาประกันภัยต่อที่ออกเมื่อเริ่มแรก (at Initial Recognition) หรือ เมื่อมูลค่าของกระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้น   

ตามสัญญาประกันภัยต่อที่ออกเปลี่ยนแปลงไปในภายหลัง หรือ เมื่อสัญญาประกันภัยต่อที่ออกกลายเป็นสัญญาที่สร้างภาระ       

ในภายหลัง (Subsequent Recognition) 

และแสดงการทยอยรับรู้การกลับรายการ Loss Component (Reverse) ที่ถูกรับรู้ ในงบก าไรขาดทุนทั้งจ านวน                  

เป็น “ส่วนกลับขององค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุนจากการให้บริการตามสัญญาประกันภัยต่อ” (Reversals of Loss 

Component) เมื่อได้ให้บริการตามสัญญาไปตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัยต่อท่ีออก  

ก ำไรจำกกำรให้บริกำรตำมสัญญำประกันภัยต่อที่ถือไว้ (CSM of Reinsurance Contracts Held) เป็นต้นทุนจากการซื้อ

ประกันภัยต่อของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยวิธี  GMM โดยผู้เอาประกันภัยต่ออาจมีก าไรสุทธิหรือต้นทุนสุทธิ     

จากการซื้อประกันภัยต่อ 

ก ำไรสุทธิจำกกำรซื้อประกันภัยต่อ (Net Gain) หมายถึง มูลค่าของกระแสเงินสดรับสุทธิ (Net Cash Inflow) ของ    

กระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ (FCF of Reinsurance Contracts Held) 

กิจการต้องรับรู้มูลค่าดังกล่าวไว้ในรายการ “ก าไรสุทธิจากสัญญา

ประกันภัยต่อท่ีถือไว้” (CSM – Net Gain)  

 ณ วันที่รับรู้สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้เมื่อเริ่มแรก (at Initial 

Recognition) 

 เมื่อมูลค่า CSM – Net Gain เปลี่ยนแปลงไปในภายหลัง 

(Subsequent Recognition) โ ด ย  CSM – Net Gain ยั ง ค งมี มู ลค่ า

มากกว่า “ศูนย์” 

 เมื่อกระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัยต่อ      

ที่ถือไว้ (FCF of Reinsurance Contract Held) เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ

ที่มีกระแสเงินสดจ่ายสุทธิ (Net Cash Outflow) ซึ่งรับรู้ไว้ใน CSM – 

Net Cost กลายเป็นกระแสเงินสดรบัสทุธิ (Net Cash Inflow) ซึ่งจะรับรู้

ใน CSM – Net Gain 

 
แหล่งทีม่า: the IFRS 17 pocket guide on reinsurance 

contracts held published by IFRS Foundation in July 
2018. 
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ลิขสิทธิ์ของสมาคมประกันวินาศภยัไทย ห้ามน าไปใช้ในการแสวงหาก าไรทางการค้า 

กำรแสดงรำยกำร CSM – Net Gain 

 งบแสดงฐานะการเงิน:  

แสดง “ก าไรสุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้” เป็นองค์ประกอบหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ “สินทรัพย์ / หนี้สิน

ตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่” (ARC / LRC)  

และถูกทยอยรับรู้ (Release / Allocate) ในงบก าไรขาดทุนเมื่อได้รับบริการตามสัญญาไปตลอดระยะเวลาของสัญญา

ประกันภัยต่อท่ีถือไว้ 

 ก าไรขาดทุน:  

รายการ “ค่าใช้จ่ายสุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้” (Net Expenses From Reinsurance Contracts Held)  

แสดงการทยอยรับรู้ CSM – Net Gain (Release / Allocate) เมื่อได้รับบริการตามสัญญาไปตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัยต่อ

ที่ถือไว ้

ต้นสุทธิจำกกำรซื้อประกันภัยต่อ (Net Cost) หมายถึง มูลค่าของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิ (Net Cash Outflow) ของ

กระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ (FCF of Reinsurance Contracts Held)  

กิจการต้องรับรู้มูลค่าดังกล่าวไว้ในรายการ “ต้นทุนสุทธิจากสัญญา

ประกันภัยต่อท่ีถือไว้” (CSM – Net Cost) 

 ณ วันที่รับรู้สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้เมื่อเริ่มแรก (at Initial 

Recognition) 

 เ มื่ อมู ลค่ า  CSM – Net Cost เปลี่ ยนแปลง ไป ในภายหลั ง 

(Subsequent Recognition) 

กำรแสดงรำยกำร CSM – Net Cost 

 งบแสดงฐานะการเงิน:  

แสดง “ต้นทุนสุทธิจากสัญญาประกันภั ยต่อที่ ถือไว้” เป็น

องค์ประกอบหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของ “สินทรัพย์  / หนี้สินตาม              

ความคุ้มครองที่เหลืออยู่” (ARC / LRC) 

และถูกทยอยรับรู้ (Release / Allocate) ในงบก าไรขาดทุนเมื่อได้รับบริการตามสัญญาไปตลอดระยะเวลาของสัญญา

ประกันภัยต่อท่ีถือไว้ 

 งบก าไรขาดทุน:  

รายการ “ค่าใช้จ่ายสุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้” (Net Expenses From Reinsurance Contracts Held)  

แสดงการทยอยรับรู้ CSM – Net Cost (Release / Allocate) เมื่อได้รับบริการตามสัญญาไปตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัยต่อ

ที่ถือไว ้

ยกเว้นต้นทุนสุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ซึ่งให้ความคุ้มครองเหตุการณ์การเอาประกันภัยที่เกิดขึ้นก่อนการได้มา   

ซึ่งสัญญาประกันภัยต่อ กิจการต้องรับรู้ CSM – Net Cost ดังกล่าวในงบก าไรขาดทุนทันที ณ การรับรู้สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้

เมื่อเริ่มแรก 

 
แหล่งทีม่า: the IFRS 17 pocket guide on reinsurance 
contracts held published by IFRS Foundation in July 
2018. 
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ลิขสิทธิ์ของสมาคมประกันวินาศภยัไทย ห้ามน าไปใช้ในการแสวงหาก าไรทางการค้า 

ค่ำสินไหมทดแทน และ/หรือ ค่ำใช้จ่ำยส่วนที่เรียกคืนจำกกำรท ำประกันภัยต่อ (Claims and/or Expenses 

Recovery) หมายถึง ค่าสินไหมทดแทน และ/หรือ ค่าใช้จ่ายส่วนที่เรียกคืนจากผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) ตามสัญญา

ประกันภัยต่อที่ถือไว้ (Reinsurance Contracts Held) ที่ให้ความคุ้มครองสัญญาประกันภัยอ้างอิง (Underlying Contract)       

ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ (FCF of Reinsurance Contracts Held)  

องค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขำดทุนที่เรียกคืนจำกกำรท ำประกันภัยต่อ  (Loss Recovery Component) หมายถึง 

ส่วนที่เรียกคืนจากผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) ตามสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ (Reinsurance Contracts Held) ซึ่งให้ความ

คุ้มครองสัญญาประกันภัยอ้างอิงที่เป็นภาระ (Onerous Underlying Contract) ไม่ว่าสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้จะถูกวัดมูลค่า

ด้วยวิธ ีGMM หรือ PAA 

เมื่อสัญญาประกันภัยที่ออกเป็นสัญญาที่สร้างภาระ (Onerous Insurance / Reinsurance Contract Issued) ณ วันที่รับรู้        

เมื่อเริ่มแรก (at Initial Recognition) หรือ เมื่อมูลค่าของกระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัยที่ออกเปลี่ยนแปลงไป

ในภายหลัง หรือ สัญญาประกันภัยที่ออกกลายเป็นสัญญาที่สร้างภาระในภายหลัง (Subsequent Recognition) กิจการจะรับรู้  

ผลขาดทุนของสัญญาประกันภัยดังกล่าวไว้ในรายการ “องค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุนจากการให้บริการตามสัญญา

ประกันภัยที่ออก” (Loss Component of Insurance / Reinsurance Contract Issued) 

ซึ่งหากกิจการซื้อประกันภัยต่อไว้ กิจการสามารถน ามูลค่าของส่วนที่คาดว่าจะเรียกคืนจากผู้รับประกันภัยต่อ (Recovery from 

Reinsurer) มารับรู้ไว้ในรายการ “องค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุนที่เรียกคืนจากการท าประกันภัยต่อ” (Loss Recovery 

Component) ภายใต้เงื่อนไขที่สัญญาประกันภัยต่อให้ความคุ้มครองก่อน หรือ เวลาเดียวกับการรับรู้ “องค์ประกอบท่ีเป็นส่วนของ

ผลขาดทุนจากการให้บริการตามสัญญาประกันภัยที่ออก” (Loss Component of Insurance / Reinsurance Contract Issued) 

ของสัญญาประกันภัยที่อ้างอิง (Underlying Contract) 

วิธีกำรค ำนวณ: 

ผลขาดทุนที่รับรู้จากสัญญาสัญญาประภัยอ้างอิงที่สร้างภาระ หรือกลายเป็นสัญญาที่สร้างภาระ  

คูณ 

ร้อยละของค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยอ้างอิงที่กิจการคาดว่าจะได้รับคืนจากสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ 

กรณีที่กิจการจัดกลุ่ม (ในระดับหมวด (Category Level)) ของสัญญาประกันภัยอ้างอิงที่สร้างภาระที่ซื้อประกันภัยต่อรวมกับ

สัญญาประกันภัยอ้างอิงที่สร้างภาระที่ไม่ได้ซื้อประกันภัยต่อ กิจการต้องก าหนดวิธีการค านวณ Loss Recovery Component 

อย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถก าหนดเป็นอัตราส่วน (ร้อยละ) ของ Loss Component จากการให้บริการตามสัญญาอ้างอิง 

กิจการต้องรับรู้มูลค่าดังกล่าวไว้ในรายการ “องค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุนที่เรียกคืนจากการท าประกันภัยต่อ” (Loss 

Recovery Component) 

 ณ วันท่ีรับรู้ Loss Component ของสัญญาประกันภัยอ้างอิงที่สร้างภาระ 

 เมื่อมูลค่าของ Loss Component ของสัญญาประกันภัยอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปในภายหลัง (Subsequent Recognition) 
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กำรแสดงรำยกำร Loss Recovery Component 

 งบแสดงฐานะการเงิน:  

แสดง “องค์ประกอบท่ีเป็นส่วนของผลขาดทุนท่ีเรียกคืนจากการท าประกันภัยต่อ” เป็นองค์ประกอบหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี

ของ “สินทรัพย์ / หนี้สินตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่” (ARC / LRC) ในเวลาเดียวกับการรับรู้ Loss Component ของสัญญา

ประกันภัยอ้างอิงที่สร้างภาระ โดย Loss Recovery Component ของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยวิธี GMM      

จะเป็นส่วนปรับปรุง CSM – Net Gain / CSM – Net Cost  

และถูกทยอยกลับรายการ  (Reverse) ในงบก าไรขาดทุน ในเวลาเดียวกับการรับรู้  “ส่วนกลับของส่วนขาดทุน                        

จากการให้บริการตามสัญญาอ้างอิง” (Reversals of Loss Component) ไปตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้  

 งบก าไรขาดทุน:  

รายการ “ค่าใช้จ่ายสุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้” (Net Expenses From Reinsurance Contracts Held)       

แสดงการรับรู้  Loss Recovery Component เป็นรายได้จากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ ทั้ งจ านวน ณ วันที่รับรู้  Loss 

Component ของสัญญาประกันภัยอ้างอิงที่สร้างภาระ 

และแสดงการทยอยรับรู้การกลับรายการ Loss Recovery Component (Reverse) ที่ถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนทั้งจ านวน             

เป็น “ส่วนกลับของส่วนของผลขาดทุนที่เรียกคืนจากการท าประกันภัยต่อ” (Reversals of Loss Recovery Component)        

ในเวลาเดียวกับการรับรู้ “ส่วนกลับของส่วนขาดทุนจากการให้บริการตามสัญญาอ้างอิง” (Reversals of Loss Component) 

วิธีกำรทำงบัญชีส ำหรับกำรเลิกสัญญำประกันภัยต่อ 
สัญญาประกันภัยต่อจะก าหนดเงื่อนไขและวิธีการบัญชีเมื่อมีการบอกเลิกสัญญา หรือเปลี่ยนแปลงผู้รับประกันภัยต่อ หรือปิดปีบัญชี

ของสัญญาประกันภัยต่อ (Accounting Year) เพื่อก าหนดความรับผิดชอบของการประกันภัยต่อ 

วิธีตัดภำระผูกพัน (Clean-Cut) 

เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา หรือเปลี่ยนแปลงผู้รับประกันภัยต่อ หรือปิดปีบัญชีของสัญญาประกันภัยต่อ ด้วยวิธีตัดภาระผูกพัน    

ผู้รับประกันภัยต่อจะโอนความรับผิดชอบ (Portfolio Transfer) ออกไปให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อ หรือผู้รับประกันภัยต่อรายใหม่ 

หรือปีบัญชีใหม่ตามที่มีการตกลงกัน 

กำรโอนควำมรับผิดชอบส ำหรับเบี้ยประกันภัยต่อ (Premium Portfolio Transfer) ผู้รับประกันภัยต่อโอนความรับผิดชอบ

ส าหรับเบี้ยประกันภัยต่อสุทธิจากค่าบ าเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ ในส่วนของความคุ้มครองที่เหลืออยู่ ณ วันท่ีตัดภาระผูกพัน 

กำรโอนควำมรับผิดชอบส ำหรับค่ำสินไหมทดแทน (Loss Portfolio Transfer) ผู้รับประกันภัยต่อโอนความรับผิดชอบ     

โดยจ่ายค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (Outstanding Losses) ทั้งหมดด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันท่ีตัดภาระผูกพัน 

การโอนความรับผิดชอบด้วยวิธีตัดภาระผูกพัน ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดในการเปลี่ยนแปลงของสัญญาประกันภัย  และ               

การตัดรายการ (Derecognition) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 ย่อหน้า 72 - 77 

วิธีติดพัน (Run-off) 

เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา หรือเปลี่ยนแปลงผู้รับประกันภัยต่อ ด้วยวิธีติดพัน ผู้รับประกันภัยต่อยังคงรับผิดชอบต่อไปจนกว่า

เหตุการณ์การเอาประกันภัยจะหมดอายุลง หรือ มีการชดเชยค่าสินไหมทดแทนส าหรับเหตุการณ์ประกันภัยจนถึงที่สุดตามเงื่อนไข

ในสัญญาประกันภัยต่อ (Final Claim) 
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1. กำรอภิปรำยเพิ่มเติม 

1.1 กำรโอนควำมเสี่ยงด้ำนกำรประกันภัยท่ีมีสำระส ำคัญ (Significant Insurance Risk Transfer) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 จะมีผลบังคับใช้กับสัญญาประกันภัยต่อ (Reinsurance Contract) เมื่อสัญญา         

มีการโอนความเสี่ยงด้านการประกันภัยที่มีสาระส าคัญ  

หลักการทั่วไปภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 ระบุว่า ความเสี่ยงจากการประกันภัยจะมีสาระส าคัญก็ต่อเมื่อ  

 มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ประกันภัยที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ (Commercial Substance) ที่ท าให้ผู้ออกสัญญา

ประกันภัยต่อต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระส าคัญ เมื่อเทียบกับการจ่ายในกรณีที่เหตุการณ์ประกันภัยไม่เกิดขึ้น  ซึ่งการประเมิน

มูลค่าของการจ่ายเงินต้องพิจารณาถึงมูลค่าปัจจุบันด้วย 

 เหตุการณ์ประกันภัยที่อาจเกิดขึ้นและมีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ เป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของรายการ 

ข้อก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 ย่อหน้า ข22 ก าหนดให้มีการประเมินความมสีาระส าคัญของความเสีย่ง

จากการประกันภัยเป็นรายสัญญา แม้ว่าผลจากการประเมินความเสี่ยงในระดับพอร์ตโฟลิโอหรือกลุ่มของสัญญาอาจแสดงให้เห็นว่า    

มีความเป็นไปได้เพียงเล็กน้อยที่จะเกิดความเสียหายจากการประกันภัยที่มีสาระส าคัญ  หรือ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์                   

ที่เอาประกันภัยนั้นมีความเป็นไปได้น้อยมาก หรือ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของเหตุการณ์ประกันภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้น       

ซึ่งค านวณด้วยวิธีความน่าจะเป็นถ่วงน้ าหนัก คิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับมูลค่าปัจจุบันที่คาดการณ์ไว้                   

ของกระแสเงินสดที่เหลืออยู่ตามสัญญาซึ่งค านวณด้วยวิธีความน่าจะเป็นถ่วงน้ าหนักก็ตาม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ย่อหน้า ข19 ก าหนดให้สัญญาประกันภัยต่อที่โอนความเสี่ยงจากการประกันภัย

ทั้งหมดของสัญญาประกันภัยอ้างอิง (Underlying Contract) ตามสัดส่วนที่ตกลงกันให้กับผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) หรือ  

ผู้รับประกันภัยต่อช่วง (Retrocessionaire) ถือว่ามีการโอนความเสี่ยงจากการประกันภัยที่มีสาระส าคัญ แม้ว่าสัญญาประกันภัยต่อ

หรือสัญญาประกันภัยต่อช่วงจะไม่แสดงให้เห็นว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีเหตุการณ์ประกันภัยที่ท าให้ผู้รับประกันภัยต่อ  หรือ

ผู้รับประกันภัยต่อช่วงจะต้องชดเชยความเสียหายอย่างมีสาระส าคัญ 

ข้อก าหนดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 ย่อหน้า ข22 และย่อหน้า ข19 ข้างต้น อาจพิจารณาได้ว่าการประเมิน

สาระส าคัญของการโอนความเสี่ยงเชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียวมีความเหมาะสม โดยการประเมินเชิงปริมาณไม่ได้เป็นข้อบังคับ 
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1.2 กำรรวมสัญญำประกันภัยต่อ (Combination of Reinsurance Contracts) 
การรวมสัญญาประกันภัยต่ออาจใช้แนวความคิดเดียวกันกับเอกสารแนวทางปฏิบัติหัวข้อที่ 2 “การรวมองค์ประกอบและขอบเขต

ของสัญญาประกันภัย (Combination and Contract Boundary)”  

ในการรวมสัญญาประกันภัยมักไม่พบว่า มีการรวมสัญญาประกันภัยโดยตรงที่ออก (Direct Insurance Issued) และสัญญา

ประกันภัยต่อท่ีออก (Reinsurance Contract Issued) ไว้ในชุดสัญญาเดียวกัน  

การจัดการประกันภัยต่อระหว่างบริษัทในเครืออาจเข้าเงื่อนไขตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 ย่อหน้า 9 ซึ่งระบุว่า

สัญญาประกันภัยต่ออาจถูกจัดเป็นชุดสัญญาหรือกลุ่มของชุดสัญญาได้ถ้า 

ก. สัญญาประกันภัยต่อมีคู่สัญญารายเดียวกัน (Same Counterparty) หรือคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกัน (Related 

Counterparty) และ 

ข. การท าสัญญาประกันภัยต่อหรือการออกแบบสัญญาประกันภัยต่อมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวม                

ในการท าธุรกิจ 

ในการพิจารณาว่าเป็นสัญญาประกันภัยต่อระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน (Related Counterparty / Intercompany) มีเง่ือนไข

ดังนี ้

1) ผู้เอาประกันภัยต่อ (Insured) และผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) ต้องเป็นไปตามนิยามของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 เรื่อง บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ย่อหน้า 9 

2) ประเมินการจัดการประกันภัยต่อในอดีตว่าการท าสัญญาประกันภัยต่อหรือการออกแบบสัญญาประกันภัยต่อมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมในการท าธุรกิจ 
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ตัวอย่างการท าประกันภัยต่อระหว่างบริษัทในเครือเดียวกัน 

บริษัทประกันภัยในอำณัติ (Captive Insurance Company) คือ บริษัทประกันภัย หรือ บริษัทประกันภัยต่อ ซึ่งจัดตั้งขึ้น        

เพื่อรับประกันภัย (รับความเสี่ยงภัย) ของบริษัทในเครือเดียวกันเท่านั้น (จากเอกสารของ IASB meeting เมื่อเดือนธันวาคม 2563 

เรื่อง: การเปิดเผยข้อมูลบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (Disclosure Initiative – Subsidiaries that are 

SMEs)) 

โดยมีการจัดตั้งบริษัทประกันภัยรับหน้า (Fronting Insurance Company) เพื่อส่งการประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัยในอาณัติ 

(Captive Insurance Company) ดังนั้น บริษัทประกันภัยรับหน้าและบริษัทประกันภัยในอาณัติจึงมีผู้ถือสัญญาประกันภัย       

รายเดียวกัน และเป็นเพียงทางผ่านของการโอนความเสี่ยงภายในเครือเดียวกัน  

ภาพด้านล่างแสดงให้เห็นกระบวนการและกระแสเงินสดระหว่างบริษัทแม่ (Your Company) บริษัทประกันภัยรับหน้า (Fronting 

Insurance Company) บริษัทประกันภัยในอาณัติ (Captive Insurance Company) และบริษัทประกันภัยต่อช่วง (Reinsurance 

Company) 

  

ในการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัยต่อ บริษัทประกันภัยรับหน้าต้องรวมสัญญาประกันภัยที่ออกให้กับบริษัทในเครือกับสัญญา

ประกันภัยต่อที่ถือไว้จากบริษัทประกันภัยในอาณัติ ไว้ในชุดสัญญาเดียวกัน เช่น บริษัทประกันภัยรับหน้ามีเบี้ยประกันภัยต่อรับ (Gross 

Written Premiums) จากสัญญาประกันภัยที่ออก จ านวน 10 ล้านบาท และมีเบี้ยประกันภัยต่อ (Ceded Premiums) จ านวน         

9 ล้านบาท ดังนั้น จ านวนเบี้ยประกันภัยรับของบริษัทประกันภัยรับหน้าจะเท่ากับ 1 ล้านบาท 

ส าหรับบริษัทประกันภัยในอาณัติซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยต่อน้ัน จะมีเบี้ยประกันภัยต่อรับ จ านวน 9 ล้านบาท 
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1.3 กำรแยกองค์ประกอบของสัญญำประกันภัยต่อ (Separation of Components) 
ในการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัยต่อ กิจการจ าเป็นต้องแยกองค์ประกอบของบริการตามสัญญาประกันภัยต่อเพื่อเลือกใช้

มาตรฐานการบัญชีให้เหมาะสม  

1.3.1 กำรบริกำรด้ำนกำรประกันภัยต่อ (Reinsurance Services / Reinsurance Coverage) คือ บริการที่รับโอนความเสี่ยง      

ด้านการประกันภัยที่มีสาระส าคัญ ซึ่งสัญญาว่าจะชดเชยให้ผู้เอาประกันภัยหากเกิดเหตุการณ์ประกันภัยในอนาคตตามเง่ือนไข        

ที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมีการก าหนดหลักการบัญชีไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17  

1.3.2 กำรลงทุน (ตราสารอนุพันธ์/การลงทุนอื่น) คือ เง่ือนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่ระบุว่าจะจ่ายคืนเงินให้ผู้เอาประกันภัยต่อ     

ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ประกันภัยหรือไม่ก็ตาม  โดยกิจการต้องพิจารณาว่า เง่ือนไขดังกล่าวสามารถแยกเป็น

องค์ประกอบต่างหากจากบริการประกันภัยต่อหรือไม่ 

เฉพาะกรณีที่เง่ือนไขตามสัญญาประกันภัยต่อสามารถแยกองค์ประกอบของการลงทุนออกจากการบริการประกันภัยต่อได้    

จะถือเป็น “องค์ประกอบที่เป็นกำรลงทุนที่แยกต่ำงหำกจำกสัญญำประกันภัยต่อ (Distinct Investment Component)” และ

ใช้หลักการบัญชีท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 

ส าหรับเงื่อนไขตามสัญญาประกันภัยต่อท่ีไม่สามารถแยกองค์ประกอบของการลงทุนออกจากการบริการประกันภัยต่อได้ เช่น 

Reinsurance Discount / Sliding Scales Commission / Profit Commission จะใช้หลักการบัญชีที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

หากเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อท่ีไม่สามารถแยกองค์ประกอบของการลงทุนออกจากการบริการประกันภัยต่อ ไม่เกี่ยวข้อง

กับการบริการด้านการประกันภัยต่อ กิจการต้องรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์ที่ต้องได้รับช าระในอนาคต / หนี้สินที่ต้องจ่ายช าระใน

อนาคตในงบแสดงฐานะการเงิน เพื่อการตั้งเงินส ารองให้เพียงพอ โดยมูลค่าของเงินส ารองจะลดลงเมื่อการรับ-จ่ายที่คาดการณ์ไว้

เกิดขึ้น 

เฉพาะกรณีที่การจ่ายคืนตามเง่ือนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่ไม่สามารถแยกองค์ประกอบของการลงทุนออกจากการบริการ

ประกันภัยต่อ มีความเกี่ยวข้องกับการบริการด้านการประกันภัยต่อ จึงจะถือเป็น “องค์ประกอบที่เป็นกำรลงทุนที่ไม่สำมำรถ       

แยกต่ำงหำกจำกสัญญำประกันภัยต่อ (Non - Distinct Investment Component)”  

1.3.3 กำรบริกำรอื่น คือ เง่ือนไขในสัญญาประกันภัยที่ระบุว่าจะส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย โดย

กิจการต้องแยกรายการดังกล่าวออกจากการบริการด้านประกันภัยต่อและการลงทุน และใช้หลักการบัญชีที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 

ในการแยกองค์ประกอบของสัญญาประกันภัยต่อ กิจการต้องพิจารณาผลประโยชน์รวมกันทุกประเภทตามสัญญาประกันภัยต่อ 

ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ท่ีท าให้เกิดการจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันภัยต่อ 

ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยต่อไม่มีข้อมูลกรมธรรม์อ้างอิง (Underlying Contracts) ดังนั้น การแยกองค์ประกอบและการประเมินมูลค่า

ขององค์ประกอบของสัญญาประกันภัยต่อของผู้รับประกันภัยต่อซึ่ งเป็นผู้ออกสัญญา (สัญญาประกันภัยต่อที่ออก)                            

กับผู้เอาประกันภัยต่อซึ่งเป็นผู้ถือสัญญา (สัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้) จึงไม่จ าเป็นต้องสะท้อนเป็นภาพเดียวกัน  

การแยกองค์ประกอบของสัญญาประกันภัยต่ออาจปรับใช้แนวความคิดเดียวกันกับเอกสารแนวทางปฏิบัติหัวข้อที่ 1 “การแยก

องค์ประกอบของสัญญาประกันภัย (Separation of Components)” 
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1.4 องค์ประกอบที่เป็นกำรลงทุนของสัญญำประกันภัยต่อ (Reinsurance Investment Component) 
แนวทางปฏิบัติและตัวอย่างที่ปรากฏภายใต้หัวข้อนี้ ส่วนหนึ่งน ามาจากเอกสารของ TRG เดือนกันยายน 2561 เรื่อง: ค่าบ าเหน็จ

และเบี้ยประกันภัยเพื่อการฟื้นคืนสิทธิ์ ในสัญญาประกันภัยต่อที่ออก (Commission and reinstatement premiums in 

reinsurance contract issued)  

การพิจารณาเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่ออก (Reinsurance Contract Issued) ที่ระบุว่าจะจ่ายคืนเงินให้ผู้เอาประกันภัยต่อ 

(Cedant) ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ประกันภัยหรือไม่ก็ตาม หรือ สัญญาประกันภัยต่อที่ ถือไว้ (Reinsurance 

Contract Held) ที่ระบุว่าผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) จะจ่ายคืนเงินให้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ประกันภัย

หรือไม่ก็ตามนั้น ทุกสถานการณ์ หมายถึง การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สัญญาหมดความคุ้มครอง การยกเลิกสัญญา  แต่ไม่รวม

สถานการณ์ที่ไม่มีสาระเชิงพาณิชย์ 

ในการแยกองค์ประกอบและประเมินมูลค่าขององค์ประกอบที่เป็นการลงทุนของสัญญาประกันภัยต่อ ผู้รับประกันภัยต่อ หรือ       

ผู้เอาประกันภัยต่อ (“กิจการ”) ต้องพิจารณาผลประโยชน์รวมกันทุกประเภทตามสัญญาประกันภัยต่อ ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ     

ที่ท าให้เกิดการจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันภัยต่อ 

การจ าลองเหตุการณ์ "ภายใต้สถานการณ์ทั้งหมด" (All Circumstances) กิจการต้องค านึงถึงสถานการณ์ที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์ 

(Commercial Substance) ของสัญญาประกันภัยต่อแต่ละสัญญา รวมถึงสถานการณ์ที่ไม่มีการจ่ายเงินให้ผู้เอาประกันภัยต่อ 

ในการจ าลองเหตุการณ์ภายใต้สถานการณท์ั้งหมด อาจมีบางสถานการณ์ที่ไม่มีการจ่ายเงินให้ผู้เอาประกันภยัต่อ ซึ่งหากสถานการณ์

ดังกล่าวไม่มีสาระเชิงพาณิชย์ กิจการไม่ต้องน าสถานการณ์ดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาเพื่อแยกองค์ประกอบท่ีเป็นการลงทุน 

ในบางสถานการณ์ ผู้รับประกันภัยต่อจ่ายเงินให้ผู้เอาประกันภัยต่อก่อนความคุ้มครองจะเกิดขึ้น ส่งผลให้มูลค่าขององค์ประกอบ   

ที่เป็นการลงทุนระหว่างที่สัญญาประกันภัยต่อให้ความคุ้มครอง เท่ากับ “ศูนย์” ซึ่งไม่ได้หมายความว่า สัญญาประกันภัยต่อไม่มี

องค์ประกอบท่ีเป็นการลงทุน 

ส าหรับสถานการณ์ที่ผู้รับประกันภัยต่อจ่ายเงินคืนเนื่องจากการยกเลิกสัญญาของผู้เอาประกันภัยต่อนั้น กิจการไม่ต้องแยก

องค์ประกอบท่ีเป็นการลงทุนออกมาจากบริการประกันภัยต่อ เนื่องจากการจ่ายคืนดังกล่าวถือเป็นการยุติความคุ้มครองของสัญญา

ประกันภัยต่อ 

เนื่องจากองค์ประกอบที่เป็นการลงทุนของสัญญาประกันภัยต่อ คือ เง่ือนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่ระบุว่าจะจ่ายคืนเงินให้          

ผู้เอาประกันภัยต่อในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ประกันภัยหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น “ส่วนลดจากการประกันภัยต่อ” 

(Reinsurance Discount) หรือที่คุ้นเคยกับค าว่า “ค่าบ าเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ” (Ceding Commission) ที่ก าหนด

เง่ือนไขให้น าไปสุทธิกับการจ่ายเบี้ยประกันภัยต่อนั้น ไม่ถือเป็นองค์ประกอบที่เป็นการลงทุน เนื่องจากผู้รับประกันภัยต่อไม่ได้รับ

กระแสเงินสดใดๆ มาตั้งแต่ต้น จึงไม่มีการจ่ายคืนใดๆ ให้ผู้เอาประกันภัยต่อ อีกทั้ง ผู้รับประกันภัยต่อไม่ได้ใช้ความพยายาม        

ในการขาย การรับประกันภัย หรือการเริ่มต้นกลุ่มธุรกิจใหม่ จึงไม่ถือเป็นต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งการประกันภัยต่อ (Acquisition 

Cost) แต่เป็นส่วนลดจากการประกันภัยต่อ และถูกน าไปหักออก (ลด) จากเบี้ยประกันภัยต่อ ในการประมาณการกระแสเงินสด    

ที่คาดการณ์ไว้ตามสัญญาประกันภัยต่อ 



20 

ลิขสิทธิ์ของสมาคมประกันวินาศภยัไทย ห้ามน าไปใช้ในการแสวงหาก าไรทางการค้า 

ในการแยกองค์ประกอบที่เป็นการลงทุนของสัญญาประกันภัยต่อ กิจการต้องพิจารณาว่า เง่ือนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่ระบุว่า   

จะจ่ายคืนเงินให้ผู้เอาประกันภัยต่อในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ประกันภัยหรือไม่ก็ตามนั้น สามารถแยกเป็น

องค์ประกอบต่างหากจากบริการประกันภัยต่อหรือไม่ เพื่อแยกองค์ประกอบท่ีเป็นการลงทุนออกเป็น: 

ก. องค์ประกอบท่ีเป็นการลงทุนที่แยกต่างหากของสัญญาประกันภัยต่อ (Distinct Reinsurance Investment Component) 

ข. องค์ประกอบที่ เป็นการลงทุนที่ไม่สามารถแยกต่างหากของสัญญาประกันภัยต่อ (Non - Distinct Reinsurance 

Investment Component) 

1.4.1 องค์ประกอบท่ีเป็นกำรลงทุนที่แยกต่ำงหำกของสัญญำประกันภัยต่อ (Distinct Reinsurance Investment Component) 

ในการแยกองค์ประกอบของสัญญาประกันภัยต่อ กิจการต้องแยกองค์ประกอบที่ เป็นการลงทุน เฉพาะกรณีที่การลงทุนนั้น       

แยกต่างหากจากบริการประกันภัยต่อได้ และใช้หลักการบัญชีท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 

กิจการใช้ข้อพิจารณาดังต่อไปนี้เพื่อพิจารณาว่า องค์ประกอบที่เป็นการลงทุนสามารถแยกต่างหากจากบริการประกันภัยต่อ 

(มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 ย่อหน้า ข31): 

ก. องค์ประกอบท่ีเป็นการลงทุนและองค์ประกอบท่ีเป็นบริการประกันภัยต่อไม่มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันอย่างมาก 

ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันอย่างมาก เมื่อ: 

1) กิจการไม่สามารถวัดมูลค่าขององค์ประกอบหนึ่งโดยไม่พิจารณาถึงอีกองค์ประกอบหนึ่ง ดังนั้น มูลค่าของ

องค์ประกอบหนึ่งจะผันแปรตามมูลค่าของอีกองค์ประกอบหนึ่ง 

ดังข้อเท็จจริงที่ว่า ในการให้บริการประกันภัยต่อ กิจการไม่สามารถแยกท าสัญญาองค์ประกอบที่เป็นการลงทุน  และ

สัญญาองค์ประกอบที่เป็นบริการประกันภัยต่อได้ ส่งผลให้ไม่สามารถแยกการวัดมูลค่าขององค์ประกอบหนึ่งออกจาก                    

อีกองค์ประกอบหนึ่งได้ 

2) ผู้เอาประกันภัยต่อจะไม่ได้รับประโยชน์จากองค์ประกอบหนึ่งหากไม่มีอีกองค์ประกอบหนึ่ง เช่น การยกเลิกบริการ

ประกันภัยต่อเป็นผลให้ยกเลิกการลงทุนด้วย 

ข. กิจการต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีเพื่อพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่า บริษัทประกันภัย หรือ กิจการอื่นสามารถขายสัญญา        

ที่มีเงื่อนไขเทียบเท่ากับสัญญาที่มีลักษณะเป็นการลงทุน หรือสามารถแยกเงื่อนไขที่มีลักษณะเป็นการลงทุนออกมาต่างหากเพื่อขาย

ในตลาดเดียวกันหรือประเทศเดียวกัน 

ตัวอย่ำงเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อ (ซึ่งไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย) ที่มีการเสนอการประกันภัยต่อทางการเงินแบบเฉพาะเจาะจง

ให้กับบริษัทที่มีปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากคู่สัญญาไม่มีอันดับความน่าเช่ือถือเพื่อจัดหา    

สภาพคล่องทางการเงิน สัญญาประกันภัยต่อดังกล่าวจะถูกแยกองค์ประกอบเพื่อเลือกใช้มาตรฐานการบัญชีให้เหมาะสม 

ตัวอย่ำงที่บริษัทประกันภัยแข่งขันกับธนาคารเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือการบรรเทาค่าเงินกองทุนด้วยต้นทุนของ

เงินทุนที่ต่ ากว่า ซึ่งสัญญาประกันภัยต่อไม่มีเง่ือนไขที่สัมพันธ์กับสัญญาประกันภัยอ้างอิงอย่างมีสาระส าคัญ สัญญาประกันภัยต่อ

ดังกล่าวจะถูกจัดประเภทและวัดมูลค่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงิน และใช้หลักการบัญชีที่ก าหนดไว้              

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 
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1.4.2 องค์ประกอบที่ เป็นกำรลงทุนที่ไม่สำมำรถแยกต่ำงหำกของสัญญำประกันภัยต่อ (Non-Distinct Reinsurance 

Investment Component) 

องค์ประกอบท่ีเป็นการลงทุนของสัญญาประกันภัยต่อท่ีระบุเงื่อนไขให้ผู้รับประกันภัยต่อต้องจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยต่อในอนาคต 

(ภายหลังจากท่ีผู้รับประกันภัยต่อรับช าระเบี้ยประกันภัยต่อ) ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ประกันภัยหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่สามารถแยกออก

จากการบริการประกันภัยได้ เช่น Reinsurance Discount ที่จ่ายให้ในภายหลัง (ไม่สุทธิไปพรัอมกับเบี้ยประกันภัยต่อ) / Sliding 

Scales Commission / Profit Commission กิจการต้องใช้หลักการบัญชีที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 

17 

ในการพิจารณาองค์ประกอบที่เป็นการลงทุนของสัญญาประกันภัยต่อที่มีเง่ือนไขระบุให้มีการจ่ายเงินคืนให้ผู้เอาประกันภัยต่อ       

ในทุกสถานการณ์ แต่ไม่สามารถแยกออกจากการบริการประกันภัยต่อได้ กิจการต้องพิจารณาเนื้อหาเชิงพาณิชย์ของการจ่ายเงินคืน

ดังกล่าวว่า  

1) เป็นการจ่ายคืนที่มีลักษณะเป็นการลดเบี้ยประกันภัยต่อ (ค่าบ าเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ / ส่วนลดจากการ                 

เอาประกันภัยต่อ) ซึ่งจะปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่อง ค่าบ าเหน็จที่ไม่ขึ้นอยู่กับค่าสินไหมทดแทน (Commission Non - Contingent 

on Claims) 

2) เป็นการจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งจะปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่อง ค่าบ าเหน็จท่ีขึ้นอยู่กับค่าสินไหม

ทดแทน (Commission Contingent on Claims) 

ซึ่งบางเงื่อนไขตามสัญญาประกันภัยตอ่อาจมีลักษณะที่เป็นท้ังการลดเบี้ยประกันภัยต่อ (ค่าบ าเหน็จที่ไม่ขึ้นอยู่กับค่าสินไหมทดแทน: 

Commission Non - Contingent on Claims) เช่น ค่าบ าเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ (Ceding Commission) ที่จ่ายให้       

ในภายหลัง (ไม่สุทธิไปพรัอมกับเบี้ยประกันภัยต่อ) และการจ่ายคืนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ค่าบ า เหน็จ        

ที่ข้ึนอยู่กับค่าสินไหมทดแทน: Commission Contingent on Claims) เช่น Sliding Scales Commission / Profit Commission 

รวมกัน 

ดังนั้น การจ่ายคืนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ค่าบ าเหน็จที่ขึ้นอยู่กับค่าสินไหมทดแทน : Commission 

Contingent on Claims) จะเกิดจากมูลค่าการจ่ายคืนทั้งหมดภายใต้การประเมินสถานการณ์ต่างๆ ตามเง่ือนไขของสัญญา

ประกันภัยต่อหักจากมูลค่าของค่าบ าเหน็จที่ไม่ขึ้นอยู่กับค่าสินไหมทดแทน (Commission Non - Contingent on Claims) 

อย่างไรก็ตาม การจ่ายคืนตามเง่ือนไขในสัญญาประกันภัยต่อในบางสถานการณ์ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านประกันภัยต่อ         

ซึ่งกิจการต้องรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์ที่ต้องได้รับช าระในอนาคต / หนี้สินที่ต้องจ่ายช าระในอนาคตในงบแสดงฐานะการเงิน              

เพื่อการตั้งเงินส ารองให้เพียงพอ โดยมูลค่าของเงินส ารองจะลดลงเมื่อการรับ-จ่ายที่คาดการณ์ไว้เกิดขึ้น 

ดังนั้น กิจการควรใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาแบบจ าลองของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาประกันภัยอย่างเหมาะสม 

เพื่อวัดมูลค่าของการจ่ายคืนแต่ละลักษณะ และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

  



22 

ลิขสิทธิ์ของสมาคมประกันวินาศภยัไทย ห้ามน าไปใช้ในการแสวงหาก าไรทางการค้า 

1.4.2.1 ค่ำบ ำ เหน็จที่ ไม่ขึ้ นอยู่ กั บค่ำสินไหมทดแทน (Commission Non - Contingent on Claims) หมายถึง       

จ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยต่อจ่ายเงินคืนให้ผู้เอาประกันภัยต่อในอนาคต แม้ว่าจะไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้น เช่น 

Reinsurance Discount / Ceding Commission ที่จ่ายให้ในภายหลัง (ไม่สุทธิไปพรัอมกับเบี้ยประกันภัยต่อ) ซึ่งการจ่ายเงินคืน

ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการลดเบี้ยประกันภัยต่อของผู้รับประกันภัยต่อและ   ผู้เอาประกันภัยต่อ และไม่ถือเป็นต้นทุนเพื่อให้ได้มา     

ซึ่งการประกันภัยต่อ (Acquisition Cost) ของผู้รับประกันภัยต่อ ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นการบริการด้านประกันภัยต่อ 

ก่อนการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ผู้เอาประกันภัยต่อและผู้รับประกันภัยต่อ          

จะพิจารณากระแสเงินสดจากค่าบ าเหน็จแยกจากกระแสเงินสดจากเบี้ยประกันภัยต่อ  

เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 บังคับใช้ องค์ประกอบท่ีเป็นการลงทุนที่ไม่สามารถแยกต่างหาก

จากสัญญาประกันภัยต่อ จะเป็นผลท าให้กระแสเงินสดของเบี้ยประกันภัยต่อเป็นยอดที่สุทธิจากกระแสเงินสดจากค่าบ าเหน็จ 

กิจการต้องรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้ 

1) น ามูลค่าของการจ่ายเงินคืนไปลดมูลค่าของเบี้ยประกันภัยต่อ ในการประมาณการกระแสเงินสดตามสัญญา

ประกันภัยต่อ  ที่รับรู้รายการใน ARC / LRC โดยจะไม่ถูกทยอยโอนไปงบก าไรขาดทุนในอนาคตเนื่องจากถือเป็นสินทรัพย์ / หน้ีสิน

ในอนาคต 

2) รับรู้มูลค่าของการจ่ายเงินคืนไว้เป็นสินทรัพย์ที่ต้องได้รับช าระในอนาคต / หนี้สินที่ต้องจ่ายช าระในอนาคต

ในงบแสดงฐานะการเงิน เพื่อการตั้งเงินส ารองที่คาดว่าจะรับ-จ่ายช าระในอนาคตให้เพียงพอ โดยมูลค่าของเงินส ารองจะลดลง          

เมื่อมีการรับ-จ่ายที่คาดการณ์ไว้เกิดขึ้น 

1.4.2.2 ค่ำบ ำเหน็จที่ขึ้นอยู่กับค่ำสินไหมทดแทน (Commission Contingent on Claims) หมายถึง จ านวนเงินที่จ่ายคืน          

มีความเกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีผลต่อจ านวนเงินที่จ่ายคืนผู้เอาประกันภัยต่อ 

ดังนั้น ค่าบ าเหน็จท่ีขึ้นอยู่กับค่าสินไหมทดแทนจึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของค่าสินไหมทดแทนของบริการประกันภัยต่อ 

สัญญาประกันภัยต่อท่ีมีเง่ือนไข เช่น Sliding Scales Commission / Profit Commission: 

เมื่อค่าสินไหมทดแทนตามสัญญำประกันภัยที่ออกเพิ่มขึ้น ผู้รับประกันภัยต่อจะจ่ายค่าบ าเหน็จลดลง ขณะที่       

หากค่าสินไหมทดแทนฯ ลดลง ผู้รับประกันภัยต่อจะจ่ายค่าบ าเหน็จเพิ่มขึ้น  

เมื่อค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืน (Claims Recovery) ตามสัญญำประกันภัยที่ถือไวเ้พิ่มขึ้น ผู้เอาประกันภัยต่อ

จะได้รับค่าบ าเหน็จลดลง ขณะที่หากค่าสินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืนฯ ลดลง ผู้เอาประกันภัยต่อจะได้รับค่าบ าเหน็จเพิ่มขึ้น  
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แผนผังซึ่งอาจช่วยในการประเมินองค์ประกอบท่ีเป็นการลงทุนที่ไมส่ามารถแยกต่างหากของสญัญาประกันภัยต่อ  

(Non-Distinct Reinsurance Investment Component) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จ านวนเงินดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าสินไหมทดแทน 

และถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายการบริการประกันภัย  

เมื่อเกิดรายการ 

จ านวนเงินน้ันขึ้นอยู่กับค่าสินไหมทดแทน หรือ  

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีผลต่อ 

จ านวนเงินท่ีจ่ายคืนผู้เอาประกันภัยต่อ 

องค์ประกอบท่ีเป็นการลงทุน  

จ านวนเงินดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของเบี้ยประกันภัย 

 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

ย่อหน้า B123 หรือ B126 

จ านวนเงินดังกล่าวต้องช าระคืนในทุกสถานการณ์ 

จ านวนเงินไมเ่ป็นไปตามค าจ ากัดความของ 

องค์ประกอบท่ีเป็นการลงทุน 

ใช่  

ใช่  

ไม่ใช ่

แหล่งทีม่า:การอภปิราย TRG เดอืนกนัยายน 2561 เกีย่วกบัคา่บ าเหน็จและค่าเบี้ยประกนัภยัเพือ่การฟ้ืนคนืสทิธิใ์นสญัญาประกนัภยัต่อทีอ่อก 
(September 2018 TRG discussion on Commissions and reinstatement premiums in reinsurance contract issued) 

ไม่ใช ่
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ตัวอย่างการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีเป็นการลงทุนของสัญญาประกันภัยที่ไม่สามารถแยกต่างหาก (Non-Distinct Investment Component) 

เงื่อนไข 
ในสัญญำประกันภัยต่อ 

นิยำม ตัวอย่ำงรำยละเอียดของเงื่อนไข 
เป็นองค์ประกอบที่เป็นกำรลงทุนหรือไม่ 

สัญญำประกันภยัต่อที่ออก สัญญำประกันภยัต่อที่ถือไว้ 

ส่วนลดเบ้ียประกนัภัยต่อ 
(Reinsurance Discount) 
หรือ 

ค่าบ าเหน็จจากการเอาประกนัภัยต่อ 
(Reinsurance Commission / 
Ceding Commission)  

ซ่ึงระบุล่วงหน้า 

ผู้ รั บประกันภั ยต่ อ  (Reinsurer) ตกลง      
ให้ส่วนลดกับผู้เอาประกันภัยต่อ (Cedant) 
เมื่อได้รับช าระเบ้ียประกันภัยต่อ ส าหรับ
การท าสัญญาประกันภัยต่อฉบับใหม่ หรือ
ก า ร รั บป ร ะกั น ภั ย ต่ อ เ นื่ อ ง จ ากผู้ รั บ
ประกันภัยต่อรายอื่น หรือการต่ออายุ 
(Renew) สัญญาประกันภัยต่อ 

1. ค านวณจากมูลค่าของเบ้ียประกันภยัตอ่ 
ซ่ึงไม่ขึ้นอยู่กับค่าสินไหมทดแทน 
2. ในการจ่ายช าระเบ้ียประกันภัยต่อจะ
จ่ายช าระด้วยมูลค่าของเบ้ียประกันภัยต่อ
สุทธิ จากส่วนลดเ บ้ียประกันภัยต่อ  /        
ค่าบ าเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ 

ไม่ใช่ 

วิเครำะห์: ผู้รับประกันภัยต่อ (ผู้เอาประกันภัยต่อ) ไม่ได้รับ (จ่าย) กระแสเงินสดใดๆ มาตั้งแต่ต้น    
จึงไม่มีการจ่าย (รับ) คืนใดๆ ให้ผู้เอาประกันภัยต่อ 
และจ านวนของส่วนลดเบ้ียประกันภัยต่อ / ค่าบ าเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ ไม่ขึ้นอยู่กับ        
ค่าสินไหมทดแทน 
ดังนั้น ส่วนลดเบ้ียประกันภัยต่อ / ค่าบ าเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อที่ก าหนดเงื่อนไขให้น าไปสุทธิ
กับการจ่ายเบ้ียประกันภัยต่อ จึงถือเป็นเป็นส่วนลดจากการประกันภัยต่อ 
นอกจากนั้น ผู้รับประกันภัยต่อไม่ได้ใช้ความพยายามในการขาย การรับประกันภัย หรือการเริ่มต้น
กลุ่มธุรกิจใหม่ จึงไม่ถือเป็นต้นทุนเพื่อให้ได้มาซ่ึงการประกันภัยต่อ (Acquisition Cost) ของสัญญา
ประกันภัยต่อที่ออก 

ค่าบ าเหน็จนายหน้าประกันภัยต่อ 
(Reinsurance Brokerage) 

ค่ า บ า เ ห น็ จ น า ย ห น้ า ป ร ะ กั น ภั ย ต่ อ               
ถูกก าหนดตามประเภทการประกันภัยต่อ
และปริมาณของประมาณการรายได้           
เบ้ียประกันภัย ซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับ           การ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  

ผู้ รับประกันภัยต่อตกลงให้ค่าบ าเหน็จ
น า ย ห น้ า ป ร ะ กั น ภั ย ต่ อ  เ มื่ อ ไ ด้ รั บ               
เบ้ียประกันภัยต่อ 

1. ค่าบ าเหน็จนายหน้าประกันภัยต่อถูก
ก าหนดตามประเภทการประกันภัยต่อและ
ปริมาณของประมาณการรายได้ เ บ้ีย
ประกันภัย จึงไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน 

ไม่ใช ่

วิเครำะห์: ถือเป็นต้นทุนเพื่อให้ได้มาซ่ึงการ
ประกันภัยต่อ (Acquisition Cost) เนื่องจาก
ผู้รับประกันภัยต่อใช้ความพยายามในการขาย 
การรับประกันภัย หรือการเริ่มต้นกลุ่มธุรกิจ
ใหม่ 

ทั้งนี้ นายหน้าเปน็ตัวแทนของผูเ้อาประกันภัย
ต่อไม่ใช่ผู้รับประกนัภัยต่อ 

ไม่เกี่ยวขอ้งกับสญัญาประกนัภัยต่อที่ถอืไว้ 

วิเครำะห์: ค่าบ าเหน็จนายหน้าไม่ใช่เงื่อนไขที่
ก าหนดไว้ในสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ 

 

2. นายหน้าประกันภัยต่อแบ่งค่าบ าเหน็จ
นายหน้าประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยต่อ 

 

ไม่เกี่ยวขอ้งกับสญัญาประกนัภัยต่อ 

วิเครำะห์: ส่วนแบ่งค่าบ าเหน็จนายหน้าเป็นข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยต่อและนายหน้า
ประกันภัยต่อ จึงไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยต่อที่ออก และไม่ใช่เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญา
ประกันภัยต่อที่ถือไว้ 

ผู้เอาประกนัภัยต่อรับรู้ส่วนแบ่งค่าบ าเหนจ็นายหน้าประกันภัยตอ่ที่ได้รับจากนายหน้าประกนัภัยต่อ 
เป็นรายได้อืน่ 
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เงื่อนไข 
ในสัญญำประกันภัยต่อ 

นิยำม ตัวอย่ำงรำยละเอียดของเงื่อนไข 
เป็นองค์ประกอบที่เป็นกำรลงทุนหรือไม่ 

สัญญำประกันภยัต่อที่ออก สัญญำประกันภยัต่อที่ถือไว้ 

รางวัลประวัติดี  (No Claim Bonus: 
NCB) (กรณีที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจน
ในสัญญาประกันภัยต่อ) 

 

ร า ง วั ล ป ร ะ วั ติ ดี มั ก จ ะ ถู ก อ อ ก แ บบ             
เพื่อรักษาลูกค้าที่ดี และเป็นรางวัลให้แก่          
ผู้ถือกรมธรรม์ที่ไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการต่ออายุของกรมธรรม์          
โดยบริษัทประกันภัยอาจมอบเป็นส่วนลด
เบ้ียประกันภัยในการต่ออายุกรมธรรม์ 

1. สั ญ ญ า ป ร ะ กั น ภั ย ต่ อ มี เ งื่ อ น ไ ข
ครอบคลุมถึงรางวัลประวัติดีของสัญญา
ประกันภัยที่อ้างอิง 
2. ผู้รับประกันภัยต่อจ่ายรางวัลประวัติดี
พร้อมกับค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืน 
ให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อ 

ใช่ 

วิเครำะห์: สัญญาประกันภัยต่อมีเงื่อนไขจ่ายคืนรางวัลประวัติดีให้ผู้เอาประกันภัยต่อ 

การจ่ายเงินคืนดังกล่าวไม่สามารถแยกออกจากการบริการประกันภัยได้ 

การจ่ายเงินคืนดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยต่อ 
(Commission Contingent on Claims) 

ค่าบ าเหน็จก าไร  
(Profit Commission) 

สั ญ ญ า ป ร ะ กั น ภั ย ต่ อ มี เ งื่ อ น ไ ข ที่                
ผู้รับประกันภัยต่อจะคืนก าไรส่วนหนึ่ง หาก
ผู้เอาประกันภัยต่อสามารถบริหารสัญญา
ปร ะ กั นภั ย ต่ อ ด้ ว ยความระมั ด ร ะวั ง                
จนมีก าไร ซึ่งสัญญาประกันภัยต่อจะระบุ
อัตราที่ค่าบ าเหน็จก าไรเป็นอัตราคงที่ และ
ระยะ เวลาที่ จะ โอนผลขาดทุน  (Loss 
Carried Forward) ของสัญญาประกันภัย
ต่อ ในปีถัดไป ซ่ึง ในบางสัญญาอาจจะ
ก าหนดไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งที่แน่นอน เช่น 
3 – 5 ปี  ในขณะที่บางสัญญาอาจก าหนดให้
โอนผลขาดทุนในปีต่อๆ ไปจนกว่าจะหมด 

อัตราค่าบ าเหน็จก าไร x% ของก าไรจาก
สัญญาประกันภัยต่อ ณ สิ้นปีสัญญา  
1. สัญญาก าหนดให้โอนผลขาดทุนจาก
สัญญาประกันภัยต่อโอนไปในปีต่อๆ ไป
จนกว่าจะหมด  
2. สัญญามีอายุ x ปี 
3. สัญญาก าหนด ใ ห้ค าน วณผลการ         
รับประกันภัย ณ สิ้นปีสัญญาแต่ละปี  
4. สัญญาก าหนด ใ ห้ โ อนผลขาดทุ น          
ในปีต่อๆ ไปจนกว่าจะหมด 
5. การจ่ายค่าบ าเหน็จก าไร ไม่ค านึงถึง
การต่ออายุสัญญา 

ใช่ 

วิเครำะห์: ไม่ว่าจะมีการต่ออายุสัญญาประกันภัยต่อหรือไม่ ผู้เอาประกันภัยต่อจะได้รับเงินคืนจาก
ผู้รับประกันภัยต่อ ไม่ว่าจะในรูปแบบของค่าบ าเหน็จ หรือ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

การจ่ายเงินคืนดังกล่าวไม่สามารถแยกออกจากการบริการประกันภัยได้ 

เงื่อนไขตามสัญญามีลักษณะที่เป็นทั้งการลดเบ้ียประกันภัยต่อ (ค่าบ าเหน็จที่ไม่ขึ้นอยู่กับค่าสินไหม
ทดแทน: Commission Non - Contingent on Claims) และการรับคืนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน (ค่าบ าเหน็จที่ขึ้นอยู่กับค่าสินไหมทดแทน: Commission Contingent on 
Claims) 

ผู้รับประกันภัยต่อ (ผู้เอาประกันภัยต่อ) ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแบบจ าลองของสถานการณ์
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาประกันภัยต่ออย่างเหมาะสม เพื่อวัดมูลค่าของการจ่ายคืน (การรับคืน) 
แต่ละลักษณะ และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขเหมือนตารางด้านบน ยกเว้น 
5. ผู้รับประกันภัยต่อจะจ่ายค่าบ าเหน็จ
ก าไรเมื่อมีการต่ออายุสัญญา 

ไม่ใช่ 

วิเครำะห์: การต่ออายุสัญญาเป็นการซ้ือความคุ้มครองใหม่ จึงอยู่ในขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อ
ขอบเขตใหม่ (New Contract Boundary) 

ผู้รับประกันภัยต่อจะจ่ายค่าบ าเหน็จก็ต่อเมื่อมีการต่ออายุสัญญา ดังนั้น ผู้รับประกันภัยต่อไม่ได้รับ
กระแสเงินสดใดๆ จากสัญญาปีต่ออายุมาตั้งแต่ต้น จึงไม่มีการจ่ายคืนใดๆ ให้ผู้เอาประกันภัยต่อ 

ดังนั้น ค่าบ าเหน็จก าไรที่น าไปสุทธิกับเบ้ียประกนัภัยต่อ จึงถอืเป็นเป็นส่วนลดจากการประกนัภัยต่อ 
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เงื่อนไข 
ในสัญญำประกันภัยต่อ 

นิยำม ตัวอย่ำงรำยละเอียดของเงื่อนไข 
เป็นองค์ประกอบที่เป็นกำรลงทุนหรือไม่ 

สัญญำประกันภยัต่อที่ออก สัญญำประกันภยัต่อที่ถือไว้ 

ค่าบ าเหน็จแบบอตัราเลื่อน 
(Sliding Scale Commission) 

เงินคืนตามประสบการณ ์
(Experience Refund) 

 

สั ญ ญ า ป ร ะ กั น ภั ย ต่ อ มี เ งื่ อ น ไ ข ที่                  
ผู้รับประกันภัยต่อจะคืนก าไรส่วนหนึ่ง หาก
ผู้เอาประกันภัยต่อสามารถบริหารสัญญา
ปร ะ กั นภั ย ต่ อ ด้ ว ยความระมั ด ร ะวั ง            
จนมีก าไรซ่ึงจะระบุอัตราค่าบ าเหน็จอ้างอิง
จากอัตราส่วนความเสียหาย (Loss Ratio) 
ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยมี
การก าหนดอัตราค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อ
ขั้นสูงสุดและขั้นต่ าสุดไว้ 

ภายใต้ ก ารก าหนดอัตราค่ าบ า เ หน็ จ
ประกันภัยต่ออัตราเลื่อน สามารถเป็น 3 
ช่วงใหญ่ๆ คือ 
1. อัตราขั้นสูงสุด หากมีอัตราส่วนความ
เสียหายไม่เกินร้อยละที่ก าหนด 
2. อัตราเป็นขั้นบันไดขึ้นลงตามอัตราส่วน
ความ เ สี ยหาย ใน ปีสัญญานั้ น  หากมี
อัตราส่วนความเสียหายเพิ่มขั้น จะได้รับ       
ค่าบ าเหน็จประกันภัยต่อในอัตราที่ลดลง 
3. อัตราขั้นต่ าสุด หากมีอัตราส่วนความ
เสียหายเกินกว่าอัตราที่ก าหนด 

1. สัญญาประกันภัยต่อก าหนดโครงสร้าง
การอัตราค่าบ าเหน็จ) ตามอัตราส่วนความ
เสียหาย  

2. การจ่ายค่าบ าเหน็จ ไม่ค านึงถึงการต่อ
อายุสัญญา 

ใช่ 

วิเครำะห์: ไม่ว่าจะมีการต่ออายุสัญญาประกันภัยต่อหรือไม่ ผู้เอาประกันภัยต่อจะได้รับเงินคืนจาก
ผู้รับประกันภัยต่อ ไม่ว่าจะในรูปแบบของค่าบ าเหน็จ หรือ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

การจ่ายเงินคืนดังกล่าวไม่สามารถแยกออกจากการบริการประกันภัยได้ 

เงื่อนไขตามสัญญามีลักษณะที่เป็นทั้งการลดเบ้ียประกันภัยต่อ (ค่าบ าเหน็จที่ไม่ขึ้นอยู่กับค่าสินไหม
ทดแทน: Commission Non - Contingent on Claims) และการรับคืนที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน (ค่าบ าเหน็จที่ขึ้นอยู่กับค่าสินไหมทดแทน: Commission Contingent on 
Claims) 

ผู้รับประกันภัยต่อ (ผู้เอาประกันภัยต่อ) ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาแบบจ าลองของสถานการณ์
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาประกันภัยต่ออย่างเหมาะสม เพื่อวัดมูลค่าของการจ่ายคืน (การรับคืน) 
แต่ละลักษณะ และปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 

เงื่อนไขเหมือนตารางด้านบน ยกเว้น 

2. ผู้รับประกันภัยต่อจะจ่ายค่าบ าเหน็จ
ก าไรเมื่อมีการต่ออายุสัญญา 

ไม่ใช่ 

วิเครำะห์: การต่ออายุสัญญาเป็นการซ้ือความคุ้มครองใหม่ จึงอยู่ในขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อ
ขอบเขตใหม่ (New Contract Boundary) 

ผู้รับประกันภัยต่อจะจ่ายค่าบ าเหน็จก็ต่อเมื่อมีการต่ออายุสัญญา ดังนั้น ผู้รับประกันภัยต่อไม่ได้รับ
กระแสเงินสดใดๆ จากสัญญาปีต่ออายุมาตั้งแต่ต้น จึงไม่มีการจ่ายคืนใดๆ ให้ผู้เอาประกันภัยต่อ 

ดังนั้น ค่าบ าเหน็จแบบอัตราเลื่อน / เงินคืนตามประสบการณท์ี่น าไปสุทธิกับเบ้ียประกนัภัยต่อ จึงถือ
เป็นเป็นสว่นลดจากการประกันภัยตอ่ 
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เงื่อนไข 
ในสัญญำประกันภัยต่อ 

นิยำม ตัวอย่ำงรำยละเอียดของเงื่อนไข 
เป็นองค์ประกอบที่เป็นกำรลงทุนหรือไม่ 

สัญญำประกันภยัต่อที่ออก สัญญำประกันภยัต่อที่ถือไว้ 

เงินส ารองเบ้ียประกันภัย  
(Premium Reserve / Funds 
Withheld) 

ผู้เอาประกันภัยต่อ: เงินถือไว้จาก
การเอาประกันภัยต่อ 

ผู้รับประกันภัยต่อ: เงินวางไว้จาก
การประกันภัยต่อ 

ผู้รับประกันภัยต่อตกลงให้ผู้เอาประกันภัยต่อ
หักเบ้ียประกันภัยต่อไว้ เพื่อเป็นเงินส ารอง
ส าหรับภัยที่ยังไม่หมดอายุในปีสัญญานั้น 
ซ่ึงโดยทั่วไปจะก าหนดเป็นอัตราร้อยละ    
ที่แน่นอน ซ่ึงเป็นข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา 
หรือข้อก าหนดตามกฎหมายของหน่วยงาน
ก ากับดูแลการประกันภัย 

โดยสัญญาประกันภัยต่ออาจก าหนดอัตรา
ดอกเ บ้ียของเงินส ารองเบ้ียประกันภัย
ดังกล่าวเพื่อชดเชยค่าเสียโอกาสที่ผู้รับ
ประกันภัยต่อไม่สามารถน าเงินจ านวนนี้ไป
ลงทุนได้ 

อย่างไรก็ตาม หากผลตอบแทนจาก       การ
ลงทุนมีอัตราที่ต่ ามาก อาจมีการเจรจาเพื่อ
ขอยกเว้นการก าหนดอัตราดอกเบ้ียของเงิน
ส ารอเบ้ียประกันภัยส าหรับปีสัญญานั้น 

1. ค านวณจากมูลค่าของเบ้ียประกันภยัตอ่ 
ในอัตรา x% ซ่ึงไม่ขึ้นอยู่กับค่าสินไหม
ทดแทน 

 

ไม่ใช ่

วิเครำะห์: เงินวาง (เงินถือ) ไว้จากการเอาประกันภัยต่อเป็นเสมือนเบ้ียประกันภัยต่อที่ยังไม่ไดร้บั 
(จ่าย) ช าระ จึงเป็นกระแสเงินสดจากเบ้ียประกันภัยต่อที่จะได้รับ (จ่าย) ช าระในอนาคตตาม
ก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา 

2. ผู้เอาประกันภัยต่อจะจ่ายดอกเบ้ียใน
อัตรา x% ของเงินส ารองเบ้ียประกันภัย
ให้กับผู้รับประกันภัยต่อ 

ไม่ใช ่

วิเครำะห์: ดอกเบ้ียดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบริการประกันภัยต่อที่เกิดขึ้นไปแล้ว 

จึงถือเป็นดอกเบ้ียรับจากการรับประกันภัยต่อ ซ่ึงผู้รับประกันภัยต่อจะรับรู้ไว้ในรายการ “รายได้
ทางการเงินส าหรับสัญญาประกันภัยที่ออก (Insurance Finance Revenues) 

ในทางกลับกัน ถือเป็นดอกเบ้ียจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ ซ่ึงผู้เอาประกันภัยต่อจะรับรู้ไว้ใน
รายการ “ค่าใช้จ่ายทางการเงินส าหรับสัญญาประกันภัยที่ถือไว้  ( Insurance Finance 
Expenses) 
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1.5 ระดับของกำรรวมกลุ่มสัญญำประกันภัยต่อ (Level of Aggregation for Reinsurance Contract) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 ก าหนดเงื่อนไขและระดับการรวมกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อ ดังนี้ 

1.5.1 ระดับพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio Level): กิจการต้องพิจารณาความเสี่ยงและการบริหารจัดการประกันภัยต่อเพื่อก าหนด

พอร์ตโฟลิโอของสัญญาประกันภัยต่อ โดยจัดกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อท่ีมีความเสี่ยงท่ีคล้ายคลึงกันและบริหารจัดการร่วมกันไว้

ในพอร์ตโฟลิโอเดียวกัน 

หลังจากก าหนดพอร์ตโฟลิโอของสัญญาประกันภัยต่อ กิจการต้องวัดมูลค่าของสัญญาในแต่ละพอร์ตโฟลิโอเป็นรายสัญญา และ

น ามาจัดหมวดของสัญญา 

1.5.2 ระดับหมวดของสัญญำ (Category Level):  

1.5.2.1 สัญญำประกันภัยที่ออก (Reinsurance Contract Issued)  

 กิจการต้องจัดหมวด (กลุ่ม) ของสัญญาประกันภัยต่อท่ีออก ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 

1.5.2.1.1 กลุ่มสัญญาประกันภัยต่อท่ีสร้างภาระ (Onerous Group) ณ วันท่ีรับรู้เมื่อเริ่มแรก หมายถึง กลุ่มของ

สัญญาประกันภัยต่อท่ีกระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัยต่อท่ีออก หรือชุดของสัญญาประกันภัยต่อที่ออกมีกระแส

เงินสดจ่ายสุทธิ (Net Cash Outflow - FCF of Reinsurance Contract Issued) ณ วันท่ีรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก 

1.5.2.1.2 กลุ่มสัญญาประกันภัยต่อที่ไม่มีความเป็นไปได้ที่มีสาระส าคัญที่จะสร้างภาระในภายหลัง หมายถึง       

กลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อท่ีกระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัยต่อที่ออก หรือชุดของสัญญาประกันภัยต่อที่ออก

มีกระแสเงินสดรับสุทธิ (Net Cash Inflow - FCF of Reinsurance Contract Issued) ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก หรือ กล่าวอีก

อย่างหนึ่งว่า มีก าไรจากการให้บริการ   ตามสัญญาประกันภัยต่อที่ออก (CSM) ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก และไม่มีความเป็นไปได้                    

ที่มีสาระส าคัญที่จะเปลี่ยนเป็นกระแสเงินสดจ่ายสุทธิในภายหลัง 

1.5.2.1.3 กลุ่มสัญญาที่เหลือในพอร์ตโฟลิโอ หมายถึง สัญญาที่เหลืออยู่หลังจากที่มีการระบุกลุ่มสัญญาประกันภัยต่อ

ที่สร้างภาระ และกลุ่มสัญญาประกันภัยต่อท่ีไม่มีความเป็นไปได้ที่มีสาระส าคัญที่จะสร้างภาระในภายหลัง 

ทั้งนี้ การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ย่อหน้า 14 – 24 อาจส่งผลให้กลุ่มของสัญญา

ประกันภัยต่อที่ออก (UOA) ประกอบด้วยสัญญาเดียว 
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การจัดกลุ่มสญัญาประกันภัยต่อทีอ่อก (Reinsurance Contract Issued / Outwards) ของผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 

  

1.5.2.1.2 

กลุ่มสัญญำ 

ที่ไม่มีควำมเป็นไปได้

อย่ำงมีนัยส ำคญั 

ที่จะกลำยเป็น 

กลุ่มสัญญำที่สรำ้งภำระ 

 

1.5.2.1.2 

กลุ่มสัญญำ 

ที่ไม่มีควำมเป็นไปได้

อย่ำงมีนัยส ำคญั 

ที่จะกลำยเป็น 

กลุ่มสัญญำที่สรำ้งภำระ 

 

ผลกำรวัดมูลค่ำของกลุ่มของสญัญำ 

กลุ่มของสัญญำประกนัภัยต่อที่ออก  

(วันที่มีรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรกที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประชำกรรำยปี (Cohort) เดียวกัน  

แยกตำมสัญญำประกันภัยต่อ หรือ ชุดสัญญำประกันภัยต่อ) 

 

มีข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำสญัญำประกันภัยต่อ 

มีผลเป็นสัญญำที่สรำ้งภำระ (ผู้เอำประกันภัยต่อมีก ำไรจำกกำรท ำประกันภัยต่อ) 

ทดสอบ 

สัญญำที่สร้ำงภำระ 

(Onerous) 

ชุดของสญัญำประกันภยัต่อ  

หรือสัญญำประกันภัยต่อ 

ค ำนวณ CSM  

วัดมูลค่ำด้วยวิธีกำรวัดมูลค่ำทั่วไป 

(GMM) 

CSM <0 

วัดมูลค่ำด้วยวิธปีันส่วนเบีย้ประกันภยั 

(PAA) 

ใช ่

CSM >=0 

1.5.2.1.1 

กลุ่มสัญญำ

ประกันภัยต่อ

ที่สร้ำงภำระ 

1.5.2.1.3 

กลุ่มสัญญำ 

ที่เหลืออยู่ 

 

1.5.2.1.1 

กลุ่มสัญญำ

ประกันภัยต่อ

ที่สร้ำงภำระ 

 

1.5.2.1.3 

กลุ่มสัญญำ 

ที่เหลืออยู่ 

ไม่ใช ่
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1.5.2.2 สัญญำประกันภัยต่อที่ถอืไว้ (Reinsurance Contract Held) 

 กิจการต้องจัดหมวด (กลุ่ม) ของสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ ดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย 

1.5.2.2.1 กลุ่มสัญญาประกันภัยต่อที่กระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้มีกระแส   

เงินสดรับสุทธิ (Net Cash Inflow - FCF of Reinsurance Contract Held) ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก หรือ กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า  

มีก าไรสุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ (CSM – Net Gain) ณ วันท่ีรับรู้เมื่อเริ่มแรก 

1.5.2.2.2 กลุ่มสัญญาประกันภัยต่อที่ไม่มีความเป็นไปได้ที่มีสาระส าคัญที่จะมีก าไรสุทธิในภายหลัง หมายถึง        

กลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อท่ีกระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้มีกระแส เงินสดจ่ายสุทธิ (Net Cash 

Outflow - FCF of Reinsurance Contract Held) ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า มีต้นทุนสุทธิจากสัญญา

ประกันภัยต่อท่ีถือไว้ (CSM – Net Cost) และไม่มีความเป็นไปได้ที่มีสาระส าคัญที่จะเปลี่ยนเป็นกระแสเงินสดรับสุทธิในภายหลัง 

1.5.2.2.3 กลุ่มสัญญาที่เหลือในพอร์ตโฟลิโอ หมายถึง สัญญาที่เหลืออยู่หลังจากที่มีการระบุกลุ่มสัญญาประกันภัยต่อ

ที่มีก าไรสุทธิ และกลุ่มสัญญาประกันภัยต่อท่ีไม่มีความเป็นไปได้ที่มีสาระส าคัญที่จะมีก าไรสุทธิในภายหลัง 

ทั้งนี้ การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ย่อหน้า 61 ส าหรับสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้

จะต้องพิจารณาร่วมกับย่อหน้า 14 - 24 ซึ่งอาจส่งผลให้กลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ (UOA) ประกอบด้วยสัญญาเดียว 
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การจัดกลุ่มสญัญาประกันภัยต่อทีถ่ือไว้ (Reinsurance Contract Held / Outwards) ของผู้เอาประกันภัยต่อ (Cedant) 

 

  

fไม่ใช่ 

 

1.5.2.2.2 

กลุ่มสัญญำ 

ที่ไม่มีควำมเป็นไปได้

อย่ำงมีนัยส ำคญั 

ที่จะมีก ำไรสุทธ ิ

ในภำยหลงั 

 

1.5.2.2.2 

กลุ่มสัญญำ 

ที่ไม่มีควำมเป็นไปได้

อย่ำงมีนัยส ำคญั 

ที่จะมีก ำไรสุทธ ิ

ในภำยหลงั 

กลุ่มของสัญญำประกนัภัยต่อที่ถอืไว้  

(วันที่มีรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรกที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประชำกรรำยปี (Cohort) เดียวกัน  

แยกตำมสัญญำประกันภัยต่อ หรือ ชุดสัญญำประกันภัยต่อ) 

 

ผลกำรวัดมูลค่ำของกลุ่มของสญัญำ 

มีข้อเท็จจริงและสถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำ  

ผู้เอำประกันภัยต่อมีก ำไรจำกกำรท ำประกันภัยต่อ 

ทดสอบ 

สัญญำที่สร้ำงภำระ 

(Onerous) 

ชุดของสญัญำประกันภยัต่อ  

หรือสัญญำประกันภัยต่อ 

ค ำนวณ CSM  

วัดมูลค่ำด้วยวิธีกำรวัดมูลค่ำทั่วไป 

(GMM) 

CSM >=0 

วัดมูลค่ำด้วยวิธปีันส่วนเบีย้ประกันภยั 

(PAA) 

ใช ่

CSM < 0 

1.5.2.2.1 

กลุ่มก ำไรสุทธิ

จำกกำรท ำ 

ประกันภัยต่อ 

 

1.5.2.2.3 

กลุ่มสัญญำ 

ที่เหลือ 

 

1.5.2.2.1 

กลุ่มก ำไรสุทธิ

จำกกำรท ำ 

ประกันภัยต่อ 

1.5.2.2.3 

กลุ่มสัญญำ 

ที่เหลือ 
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1.5.3 ระ ดับกลุ่ มของสัญญำ (Unit of Account: UOA): ในแต่ละหมวดของสัญญาประกันภัยต่อ (Category Level)                     

อาจประกอบด้วยหลายกลุ่มของสัญญา (UOA) ซึ่งเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 

17 ที่รวมทุกองค์ประกอบในการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัยต่อ 

โดยปกติแล้วสัญญาประกันภัยต่อจะคุ้มครองความเสี่ยงที่เกิดจากประเภทของการรับประกันภัยที่หลากหลาย เช่น การประกันภัย 

มหันตภัย (Catastrophe) ดั งนั้น  กิจการไม่ควรแบ่งแยกสัญญาประกันภัยต่อที่ ถือไว้  ( Reinsurance Contract Held)                   

ที่ให้ความคุ้มครองสัญญาประกันภัยอ้างอิงหลายสัญญาและหลายประเภทของการรับประกันภัย โดยมาตรฐานการรายงาน       

ทางการเงิน ฉบับที่ 17 ก าหนดให้กิจการระบุสัญญาประกันภัยต่อแยกจากการรับประกันภัย โดยไม่จ าเป็นต้องค านึงถึง               

ความสอดคล้องกันระหว่างสัญญารับประกันภัยกับสัญญาเอาประกันภัยต่อแบบหนึ่งต่อหนึ่ง 

อย่างไรก็ตาม กิจการอาจมีการจัดระดับของการรวมกลุ่มของสัญญาและกลุ่มของสัญญานอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน         

การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ การน าเสนอรายงานต่อฝ่ายบริหาร การเปิดเผยข้อมูล 

หรือ การรายงานทางการเงิน อื่น เช่น: 

1. การจัดท ารายงานตามข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแล 

2. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินส าหรับธุรกรรมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

3. ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้รับประกันภัยต่อหรือผู้เข้าร่วมสัญญาประกันภัยต่อ (Participants) ซึ่งสัดส่วนของผู้เข้าร่วม

สัญญาประกันภัยต่อ จะมีประโยชน์ในการปันส่วนมูลค่าของสัญญาประกันภัยต่อให้กับผู้ร่วมสัญญาประกันภัยต่อแต่ละราย ดังนั้น 

จึงอาจมีการก าหนดระดับของการจัดกลุ่มเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถแบ่งสัดส่วนของสัญญาประกันภัยต่อเป็นรายผู้เข้าร่วมสัญญาได้ 

4. การน าเสนอต่อฝ่ายบริหาร เนื่องจากสัญญาประกันภัยต่อบางสัญญาให้ความคุ้มครองหลายประเภทการประกันภัยที่อ้างอิง 

ดังนั้น กิจการที่มีการน าเสนอผลการรับประกันภัยสุทธิจากเอาประกันภัยต่อแยกตามประเภทการรับประกันภัยจึงต้องมีการปันส่วน

มูลค่าของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ตามสัญญาประกันภัยที่อ้างอิง โดยใช้ตัวขับเคลื่อน (Driver) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน 

เพื่อให้สามารถจัดท ารายงานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 ได้ 

1.6 ขอบเขตของสัญญำประกันภัยต่อ (Reinsurance Contract Boundary) 
ขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อถูกก าหนดขึ้นเพื่อระบุว่ากระแสเงินสดใดรวมอยู่ในกระแสเงินสดเพื่อท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญา 

(Fulfillment Cash Flow) ที่ใช้ในการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัยต่อ / กลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อ 

กระแสเงินสดจะอยู่ภายในขอบเขตเดียวกัน เมื่อกระแสเงินสดดังกล่าวเกิดจากสิทธิที่มีสาระส าคัญและภาระผูกพันที่มีสาระส าคัญ

ตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยต่อ 

สิทธิที่มีสำระส ำคัญ (Substantive Rights) 

ผู้เอำประกันภัยต่อ (Cedant) มีสิทธิที่มีสาระส าคัญที่จะได้รับการบริการประกันภัยจากผู้รับประกันภัยต่อ หรือ ยกเลิกสัญญา

ประกันภัยต่อ 

ผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) มีสิทธิที่มีสาระส าคัญที่จะได้รับเบี้ยประกันภัยต่อจากผู้เอาประกันภัยต่อ หรือ ยกเลิกสัญญา

ประกันภัยต่อ 
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ภำระผูกพันที่มีสำระส ำคัญ (Substantive Obligations) 

ผู้เอำประกันภัยต่อ (Cedant) มีภาระผูกพันท่ีมีสาระส าคัญในการจ่ายเบี้ยประกันภัยต่อให้ผู้รับประกันภัยต่อ 

ผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) มีภาระผูกพันท่ีมีสาระส าคัญในการให้บริการประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัยต่อ 

กระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัยต่อจากสิทธิที่มีสาระส าคัญและภาระผูกพันท่ีมีสาระส าคัญดังกล่าวจะรวมอยู่ใน

ขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อ 

สิทธิที่มีสำระส ำคัญ หรือ ภำระผูกพันที่มีสำระส ำคัญ จะสิ้นสุดลงเมื่อ: 

ก. ผู้รับประกันภัยต่อมีความสามารถในทางปฏิบัติที่จะประเมินความเสี่ยงใหม่บนความเสี่ยงที่รับโอนจากการรับประกันภัยต่อ 

และ  

ข. ผู้รับประกันภัยต่อสามารถก าหนดราคาหรือระดับของผลประโยชน์ของสัญญาอีกครั้ง เพื่อสะท้อนการรับโอนความเสี่ยงจาก

การประกันภัยได้ทั้งหมด 

ดังนั้น ขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อจะสิ้นสุด ณ จุดที่ผู้รับประกันภัยต่อสามารถประเมินความเสี่ยงได้ใหม่ ซึ่งส่งผลให้สามารถ

ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยต่อได้ใหม่เพื่อให้สะท้อนความเสี่ยงน้ัน 

ขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อจะถูกประเมินใหม่ ณ วันที่ในรายงาน เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่มี

สาระส าคัญ หรือ ภาระผูกพันท่ีมีสาระส าคัญตามสัญญาประกันภัยต่อ                                               

1.6.1 สัญญำประกันภัยต่อที่ออก (Reinsurance Contracts Issued) 

ขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อที่ออก อาจปรับใช้แนวความคิดเดียวกันกับเอกสารทางเทคนิคหัวข้อท่ี 2: เรื่อง การรวมสัญญาและ

ขอบเขตของสัญญา (Combination and Contract Boundary) ในการปรับใช้แผนผังการตัดสินใจจากเอกสารดังกล่าวส าหรับ

ขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อท่ีออก ค าว่า ผู้ถือกรมธรรม์ หมายถึง ผู้เอาประกันภัยต่อ 

ขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อที่ออกจะรวมกระแสเงินสดที่คาดการณ์ว่าจะให้ความคุ้มครองสัญญาประกันภัยอ้างอิง 

(Underlying Insurance Contract) ที่คาดการณ์ว่าผู้เอาประกันภัยต่อจะพิจารณารับประกันภัยในอนาคต เนื่องจาก 

1) ผู้รับประกันภัยต่อมีสิทธิที่มีสาระส าคัญที่จะได้รับเบี้ยประกันภัยต่อซึ่งให้ความคุ้มครองสัญญาประกันภัยอ้างอิง                

ที่ผู้เอาประกันภัยต่อจะพิจารณารับประกันภัยในอนาคต 

2) ผู้รับประกันภัยต่อมีภาระผูกพันที่มีสาระส าคัญในการให้บริการประกันภัยซึ่งให้ความคุ้มครองสัญญาประกันภัยอ้างอิง          

ทีผู่้เอาประกันภัยต่อจะพิจารณารับประกันภัยในอนาคต 

ดังนั้น ผู้รับประกันภัยต่อจึงต้องคาดการณ์การพิจารณารับประกันภัยในอนาคตของผู้เอาประกันภัยต่อ เพื่อวัดมูลค่ากระแสเงินสด        

ที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัยต่อท่ีออก (FCF of Reinsurance Contracts Issued) 
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1.6.2 สัญญำประกันภัยต่อที่ถือไว้ (Reinsurance Contracts Held) 

ขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้จะรวมกระแสเงินสดของสัญญาประกันภัยต่อที่ให้ความคุ้มครองกรมธรรม์  หรือสัญญา

ประกันภัยอ้างอิง (Underlying Insurance Contract) ที่คาดการณ์ว่าจะพิจารณารับประกันภัยในอนาคต เนื่องจาก 

1) ผู้เอาประกันภัยต่อมีสิทธิที่มีสาระส าคัญที่กรมธรรม์ที่จะพิจารณารับประกันภัยในอนาคตจะได้รับความคุ้มครองจากสัญญา

ประกันภัยต่อ และ 

2) ผู้เอาประกันภัยต่อมีภาระผูกพันที่มีสาระส าคัญในการการจ่ายเบี้ยประกันภัยต่อซึ่งให้ความคุ้มครองกรมธรรม์  หรือสัญญา

ประกันภัยอ้างอิงที่จะพิจารณารับประกันภัยในอนาคต 

ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยต่อจึงต้องคาดการณ์กระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัยอ้างอิง ( FCF of Underlying 

Insurance Contract) ที่คาดการณ์ว่าจะพิจารณารับประกันภัยในอนาคต เพื่อวัดมูลค่ากระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญา

ประกันภัยต่อท่ีถือไว้ (FCF of Reinsurance Contracts Held) 

แผนผังการตัดสินใจในการพิจารณาขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) สำมำรถบอกเลิกสัญญำประกันภยัต่อ  

(Reinsurance Contract) ภำยในระยะเวลำทีต่กลงกัน (Notice Period) หรือไม่ 

ผู้เอำประกันภัยต่อ (Cedant) สำมำรถบอกเลิกสัญญำประกันภยัต่อ 

ภำยในระยะเวลำที่ตกลงกันหรือไม ่

ผู้เอำประกันภัยต่อไม่มีสทิธิที่มีสำระส ำคัญที่จะได้รับบริกำร

และไม่ถูกบังคับให้ช ำระเบีย้ประกันภยัเกินระยะเวลำที่ให้

แจ้งยตุิสัญญำ 

กระแสเงินสดจำกสัญญำประกันภัยอ้ำงอิงที่ออก 

และเอำประกันภยัต่อหลังจำกระยะเวลำที่ให้แจง้ยตุิสัญญำ 

อยู่นอกขอบเขตของสญัญำ 

ผู้เอำประกันภัยต่อ 

ต้องจ่ำยเบี้ยประกันภัย 

ตำมระยะเวลำของสัญญำประกันภัย 

ผู้เอำประกันภัยต่อมีสทิธ ิ

ที่จะได้รับบริกำรตำมระยะเวลำ 

ของสัญญำประกันภยั 

กระแสเงินสดทัง้หมดจำก 

สัญญำประกันภยัอ้ำงอิง (Underlying Contract) ที่ออก 

และเอำประกันภยัต่อภำยใต้ข้อก ำหนดของสัญญำประกันภัยต่อ 

อยู่ในขอบเขตของสัญญำ 

ไม่ใช ่

ไม่ใช ่

ใช ่

ใช ่
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1.6.3 สัญญำประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วน  (Non-Proportional Reinsurance Contract) ซึ่งมีเ ง่ือนไขการฟื้นคืนสิทธิ์ 

(Reinstatement) 

เง่ือนไขการฟื้นคืนสิทธิ์ในสัญญาประกันภัยต่อก าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยต่อยังคงมีความคุ้มครองต่อเนื่องภายใต้สัญญา

ประกันภัยต่อ 

ขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อที่มีเง่ือนไขการฟื้นคืนสิทธิ์จะสิ้นสุด ณ จุดที่ผู้รับประกันภัยต่อสามารถประเมินความเสี่ยงได้ใหม่ 

ซึ่งส่งผลให้สามารถก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยต่อได้ใหม่เพื่อให้สะท้อนความเสี่ยงน้ัน อย่างไรก็ตาม สัญญาประกันภัยต่อที่มีเง่ือนไข

การฟื้นคืนสิทธิ์ส่วนใหญ่จะมีการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อการฟื้นคืนสิทธิ์ (Reinstatement Premiums) ไว้แล้ว 

ก. การฟื้นคืนสิทธิ์ภาคบังคับ (Mandatory Reinstatement) ซึ่งเบี้ยประกันภัยเพื่อการฟื้นคืนสิทธิ์  (Reinstatement 

Premiums) มีความสัมพันธ์กับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายในขอบเขตของสัญญา 

เมื่อประเมินเนื้อหาเชิงพาณิชย์จะพบว่า เบี้ยประกันภัยดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับการที่ผู้รับประกันภัยต่อเรียกคืน 

(Reimburse) ค่าสินไหมทดแทนที่จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยต่อ  ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยต่อจึงควรน าเบี้ยประกันภัยดังกล่าว            

ไปลดมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากผู้รับประกันภัยต่อ และผู้รับประกันภัยต่อควรน าเบี้ยประกันภั ยดังกล่าว            

ไปลดมูลค่าสินไหมทดแทน 

ข. การฟื้นคืนสิทธิ์โดยสมัครใจ (Voluntary Reinstatement) ซึ่งส่วนใหญ่มีการก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยไว้ในสัญญา         

โดยผู้เอาประกันภัยต่อสามารถเลือกที่จะยุติสัญญา หรือเลือกจ่ายเบี้ยประกันภัยเพื่อขยายระยะเวลาคุ้มครอง / ขยายมูลค่า            

ที่คุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อโดยที่ผู้รับประกันภัยต่อไม่สามารถก าหนดราคาใหม่ได้ 

เมื่อประเมินเนื้อหาเชิงพาณิชย์จะพบว่า เบี้ยประกันภัยดังกล่าวท าให้ผู้รับประกันภัยต่อเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นตาม

อัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญาเพื่อให้ผู้เอาประกันภัยต่อมีความคุ้มครองต่อเนื่อง แต่ผู้รับประกันภัยต่อไม่สามารถประเมินความเสี่ยง

ใหม่และก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเพื่อฟื้นคืนสิทธิ์ใหม่ได้ ดังนั้น กระแสเงินสดของสัญญาประกันภัยต่อที่มีเง่ือนไขดังกล่าวถือว่า

ยังคงอยู่ในขอบเขตของสัญญา โดยผู้เอาประกันภัยต่อควรน าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปรับรู้เป็นต้นทุนจากการเอาประกันภัยต่อ 

และผู้รับประกันภัยต่อควรน าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปรับรู้เป็นรายได้จากการประกันภัย 

1.7 ระยะเวลำคุ้มครอง (Coverage Period) 
ระยะเวลาคุ้มครอง หมายถึง ระยะเวลาการบริการตามสัญญาประกันภัยต่อ หรือ ระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยต่อให้ความคุ้มครอง

เหตุการณ์ประกันภัย ซึ่งรวมถึงการบริการตามสัญญาประกันภัยต่อท่ีสัมพันธ์กับเบี้ยประกันภัยต่อท้ังหมดภายในขอบเขตของสัญญา

ประกันภัยต่อ (Contract Boundary) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ก าหนดให้กิจการรับมูลค่าของบริการตามสัญญาประกันภัยต่อของกลุ่มของสัญญา

ประกันภัยต่อ (Groups of Reinsurance Contracts) ตลอดระยะเวลาความคุ้มครองของกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อ  

  



36 

ลิขสิทธิ์ของสมาคมประกันวินาศภยัไทย ห้ามน าไปใช้ในการแสวงหาก าไรทางการค้า 

การพิจารณาระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อ ควรค านึงถึงเกณฑ์ความคุ้มครองของสัญญา 

ก. สัญญำประกันภัยต่อที่คุ้มครองตำมเกณฑ์เวลำที่เกิดควำมเสียหำย (Loss Occurring Basis) 

ผู้รับประกันภัยต่อตกลงชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อ  ส าหรับเหตุการณ์การเอาประกันภัยที่เกิดขึ้น

ระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อ โดยไม่ค านึงถึงวันท่ีกรมธรรม์ของสัญญาประกันภัยอ้างอิงมีผลคุ้มครอง 

ตัวอยา่งเช่น สัญญาประกันภัยต่อ เริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 25x1 ถึง 31 ธันวาคม 25x1  

แม้ว่ากรมธรรม์ของสัญญาประกันภยัอ้างอิงจะมีผลคุ้มครองในปี 25x0 และไม่ได้รับรายงานความเสยีหายในระหว่างปี 25x1 

ผู้รับประกันภัยต่อจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับเหตุการณ์การเอาประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม 

25x1 ถึง 31 ธันวาคม 25x1   

ข. สัญญำประกันภัยต่อที่คุ้มครองตำมเกณฑ์ควำมเสี่ยง (Risk Attaching Basis) 

ผู้รับประกันภัยต่อตกลงชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อ  ส าหรับเหตุการณ์การเอาประกันภัยที่เกิดขึ้น

ระหว่างระยะเวลาประกันภัยของกรมธรรม์ตามสัญญาประกันภัยอ้างอิง รวมถึง การต่ออายุสัญญา สัญญาใหม่ หรือสัญญาที่มีผล

บังคับใช้แล้วภายในระยะเวลาการประกันภัยต่อ โดยไม่ค านึงถึงวันท่ีเกิดเหตุการณ์ประกันภัย  

ตัวอย่างเช่น สัญญาประกันภัยต่อเริ่มตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 25x1 ถึง 31 มกราคม 25x2  

เหตุการณ์การเอาประกันภัยเกิดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 25x2  

ผู้รับประกันภัยต่อต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับเหตุการณ์ดังกล่าว หากสัญญาประกันภัยอ้างอิงเริ่มคุ้มครองในระหว่าง

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 25x1 ถึง 31 มกราคม 25x2 

แต่ผู้รับประกันภัยต่อไม่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับเหตุการณ์ดังกล่าว ถ้าสัญญาประกันภัยอ้างอิงเริ่มคุ้มครองก่อน

วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 25x1  

ค. สัญญำประกันภัยต่อที่ให้ควำมคุ้มครองตำมเกณฑ์วันที่เรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน (Claim-Made Basis) 

สัญญาประเภทนี้มีความคล้ายคลึงกันกับสัญญาประกันภัย ต่อที่คุ้มครองตามเกณฑ์ เวลาที่ เกิดความเสียหาย                      

โดยผู้รับประกันภัยต่อตกลงชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อ ส าหรับเหตุการณ์การเอาประกันภัยที่ได้รับรายงาน

ความเสียหาย หรือ มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างระยะเวลาประกันภัยต่อ โดยไม่ค านึงถึ งวันที่กรมธรรม์ของสัญญา

ประกันภัยอ้างอิงมีผลคุ้มครอง หรือ ไม่ค านึงถึงวันท่ีเกิดเหตุการณ์การเอาประกันภัย 

ดังนั้น วันที่ได้รับรายงานความเสียหาย หรือ วันที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นตัวก าหนดว่าผู้รับประกันภัยต่อ     

รายใดจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน  

ทั้งนี้ สัญญาประกันภัยต่ออาจก าหนดเง่ือนไขความคุ้มครองย้อนหลัง (Retroactive Date) เพื่อให้สามารถก าหนด                

กรอบเวลาที่เกิดความเสียหายได้อย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์มากขึ้น 
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ตัวอย่างเช่น สัญญาประกันภัยต่อให้ความคุ้มครองระหว่างปี 25x2 

แม้ว่ากรมธรรม์ของสัญญาประกันภัยอ้างอิงจะมีผลคุ้มครองในปี 25x0 เหตุการณ์การเอาประกันภัยเกิดขึ้นในปี 25x1           

แต่ได้รับรายงานความเสียหายในระหว่างปี 25x2 

ผู้รับประกันภัยต่อต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนส าหรับเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งผู้รับประกันภัยต่ออาจก าหนดวันคุ้มครอง

ย้อนหลัง (Retroactive Date) ไว้ในสัญญา เพื่อก าหนดกรอบเวลาของวันที่เกิดเหตุการณ์ประกันภัยที่จะได้รับความคุ้มครองจาก

สัญญาประกันภัยต่อ 

กรณีที่ความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อมีระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อที่คุ้มครองตามเกณฑ์

เวลาที่เกิดความเสียหาย หรือ ตามเกณฑ์วันที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คือ 1 ปี ขณะที่ระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อ

ที่คุ้มครองตามเกณฑ์ความเสี่ยงจะมากกว่า 1 ปี  

โดยส่วนใหญ่ระยะเวลาคุ้มครองการประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative) จะเป็นไปตามระยะเวลาคุ้มครองของสัญญา

ประกันภัยอ้างอิง (Underlying Contract)  

ส าหรับการประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty) ทุกประเภท มีขั้นตอนการพิจารณาระยะเวลาคุม้ครองดังแผนภาพดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 สัญญาประกันภัยต่อที่ให้ทางเลือกในการใช้วิธีการตัดภาระผูกพัน 

(Clean-Cut) แทนวิธีติดพัน (Run-off) เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา หรือเปลี่ยนแปลงผู้รับประกันภัยต่อ ส่งผลให้ขอบเขตสัญญาและ

ระยะเวลาคุ้มครองสิ้นสุดตามวันท่ีก าหนด 

การเลือกในการใช้วิธีการตัดภาระผูกพันข้างต้นจากความยินยอมร่วมกันระหว่างผู้เอาประกันภัยต่อ  และผู้รับประกันภัยต่อ          

ไม่ถือเป็นเง่ือนไขในการประเมินระยะเวลาคุ้มครอง และไม่ถือเป็นการใช้สิทธิในสัญญาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    

ฉบับท่ี 17 ย่อหน้า 72 และ 73 

  

สัญญำประกันภัยอ้ำงอิงท้ังหมด

เร่ิมต้นในวันเดียวกันกับ 

สัญญำประกันภัยต่อหรือไม่ 

ระยะเวลำคุ้มครองของ

กำรประกันภัยต่อ 

ตำมสัญญำ = 1 ปี 

ระยะเวลำคุ้มครองของ 

กำรประกันภัยต่อ 

ตำมสัญญำ > 1 ปี 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

 

ไม่ใช่ 

 

ไม่ใช่ 

 

ไม่ใช่ 

 

ใช่ 

 

ใช่ ใช่ 

ระยะเวลำ 

กำรประกันภัยต่อตำม

สัญญำ 

น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 1 ปี 

หรือไม่ 

กำรประกันภัยต่อ 

ตำมสัญญำแบบคุ้มครอง

ตำมเกณฑ์ควำมเสี่ยง 

หรือไม่ 

สัญญำประกันภัยอ้ำงอิงท้ังหมด 

มีระยะเวลำคุ้มครองน้อยกว่ำ 

หรือเท่ำกับ 1 ปี หรือไม่ 
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1.8 หน่วยควำมคุ้มครอง (Coverage Units) 
แต่ละกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่ออาจประกอบด้วยสัญญาประกันภัยต่อมากกว่า 1 สัญญาที่มีปริมาณของบริการประกันภัยต่อ     

ที่คาดการณ์ไว้ และ/หรือ ระยะเวลาคุ้มครองที่คาดการณ์ไว้ (Coverage Period / Expected Duration) ที่แตกต่างกัน 

หน่วยความคุ้มครอง คือ มูลค่าความคุ้มครองของบริการประกันภัยต่อตลอดระยะเวลาคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยต่อ               

ที่ถูกก าหนดขึ้นเพื่อสะท้อนปริมาณของบริการที่คาดการณ์ไว้ และ/หรือ ระยะเวลาคุ้มครองที่คาดการณ์ไว้ที่แตกต่างกันเหล่านั้น 

โดยกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่ออาจมีหลายหน่วยความคุ้มครอง ซึ่งจ านวนหน่วยความคุ้มครองจะสะท้อนความน่าจะเป็นของ

เหตุการณ์ประกันภัยที่อาจเกิดขึ้นไปตลอดระยะเวลาคุ้มครองที่คาดการณ์ไว้ 

ในการรับรู้รายการในงบการเงิน มูลค่าความคุ้มครองของบริการประกันภัยต่อจะถูกปันส่วน (Allocate) ไปยังแต่ละหน่วย        

ความคุ้มครอง โดยแต่ละหน่วยความคุ้มครองจะถูกก าหนดสัดส่วนการปันส่วนมูลค่าของการบริการประกันภัยต่อใน อนาคต            

ที่คาดการณ์ไว้ (Future Reinsurance Services) ซึ่งรับรู้อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และมูลค่าของการบริการในรอบระยะเวลา

ปัจจุบันท่ีคาดการณ์ไว้ (Past Reinsurance Services) เพื่อทยอยรับรู้ในงบก าไรขาดทุน ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

ดังนั้น ในการก าหนดหน่วยความคุ้มครอง กิจการควรพิจารณาปริมาณของบริการและระยะเวลาคุ้มครองที่คาดการณ์ไว้ของสัญญา

ประกันภัยต่อเป็นรายสัญญา และใช้ดุลยพินิจในการประมาณการระดับความคุ้มครอง (ปริมาณของบริการหรือผลประโยชน์) และ

ระยะเวลาคุ้มครองของแต่ละหน่วยความคุ้มครองอย่างเป็นระบบ เพื่อก าหนดสัดส่วนในการวัดมูลค่าที่สะท้อนปริมาณของบริการ    

ที่แตกต่างกันและปันส่วนการรับรู้รายการอย่างเหมาะสม ในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 

นอกจากนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี กิจการต้องประเมินหน่วยความคุ้มครองใหม่เพื่อให้สะท้อนปริมาณของบริการ                

ที่คาดการณ์ไว้ และ/หรือ ระยะเวลาคุ้มครองที่คาดการณ์ไว้ 

ส าหรับสัญญาประกันภัยต่อที่วัดมูลค่าด้วยวิธี GMM มูลค่าความคุ้มครองของบริการประกันภัยต่อตลอดระยะเวลาคุ้มครอง      

ตามสัญญาประกันภัยต่อ สะท้อนรวมเป็นมูลค่าของ CSM / Loss Component ของแต่ละกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อ ดังนั้น 

CSM / Loss Component ของกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อจะถูกปันส่วน (Allocate) ไปยังแต่ละหน่วยความคุ้มครอง โดย CSM 

/ Loss Component ของแต่ละหน่วยความคุ้มครองจะถูกก าหนดสัดส่วนการปันส่วนมูลค่าระหว่าง CSM / Loss Component 

ของการบริการประกันภัยต่อในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ (Future Reinsurance Services) และ CSM / Loss Component ของ    

การบริการในรอบระยะเวลาปัจจุบันที่คาดการณ์ไว้ (Past Reinsurance Services) เพื่อรับรู้รายการในงบการเงิน 

ส าหรับสัญญาประกันภัยตอ่ท่ีวัดมูลค่าด้วยวิธี PAA การปันส่วนมูลค่าของการบริการประกันภยัต่อในอนาคตที่คาดการณไ์ว้ (Future 

Reinsurance Services) และการบริการในรอบระยะเวลาปัจจุบันท่ีคาดการณ์ไว้ (Past Reinsurance Services) เพื่อรับรู้รายการ

ในงบการเงิน อาจปันส่วนโดยอาศัยประสบการณ์ในอดีต หรือใช้รูปแบบการรับรู้รายได้ที่สอดคล้องกับวิธีการค านวณส ารอง        

เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (UPR) 
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ข้อพิจำรณำในกำรก ำหนดหน่วยควำมคุ้มครองส ำหรับสัญญำประกันภัยต่อ ได้แก ่

ก. มูลค่าความคุ้มครอง ณ ระดับความคุ้มครองสูงสุด หรือ ณ ระดับความคุ้มครองที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งข้อพิจารณานี้            

ได้รับการยอมรับในการอภิปรายของ TRG เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง: การก าหนดปริมาณผลประโยชน์เพื่อการระบุหน่วย

ความคุ้มครอง (Determining Quantity of Benefits for Identifying Coverage Units) 

 ตัวอย่างของระดับความคุ้มครองสูงสุด คือ ทุนประกันภัย (Sum Insured) ตามล าดับช้ัน (Layers) ซึ่งมีความ

สมเหตุสมผล เว้นแต่จะมีเหตุผลอื่น 

 ตัวอย่างระดับความคุ้มครองท่ีคาดหวัง เช่น มูลค่าความคุ้มครองสะสมท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาคุ้มครองของ

สัญญาประกันภัยต่อท่ีคุ้มครองตามเกณฑ์ความเสี่ยง (Risk-Attaching Contract) โดยน ารูปแบบ (Pattern) การเปลี่ยนแปลงระดับ

ความคุ้มครองมาใช้ในการประมาณการรับรู้เบี้ยประกันภัยต่อท่ีถือเป็นรายได้ (Reinsurance Premium Earning Pattern) 

ข. ระยะเวลาความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อท่ีคาดการณ์ไว้ 

 ในการพิจารณาระยะเวลาความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อ กิจการต้องพิจารณานโยบายในการยกเลิกสัญญา

ประกันภัยต่อ (The Cancellation Policy) ข้อก าหนดในการเปลี่ยนแปลงราคา (The Repricing Options) เป็นต้น 

 หากสัญญาประกันภัยต่อมีการก าหนดความคุ้มครองสูงสุด (Upper Limit) ไว้ และคาดการณ์ว่าจะมีการเรียกร้อง

จนถึงความคุ้มครองสูงสุด กิจการต้องการคาดการณ์ระยะเวลาคุุุมครองของสัญญาประกันภัยต่อจนถึงจุดที่คาดว่าจะมีการช าระ    

เงินสดครั้งสุดท้าย 

 หากสัญญาประกันภัยต่อไม่มีการก าหนดความคุ้มครองสูงสุดไว้ การคาดการณ์ระยะเวลาความคุ้มครองจะสิ้นสุด     

ณ จุดที่คาดว่าจะไม่มีการจ่ายเงินสดอื่นๆ ซึ่งในทางปฏิบัติการประมาณระยะเวลาในกรณีที่ ไม่มีการก าหนดความคุ้มครองสูงสุดไว้ 

ในสัญญานั้นค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นจึงสามารถละเว้นได้ 

ค. การพิจารณาหน่วยความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยอ้างอิง เมื่อมีข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ได้ภายใต้การท าสัญญา

ประกันภัยต่อท่ีถือไว้ หรือการท าสัญญาประกันภัยต่อกับบริษัทในอาณัติ (Captive Arrangement) 

1.8.1 หน่วยควำมคุ้มครองของสญัญำประกันภัยต่อที่ออก (Reinsurance Contract Issued) 

ผู้รับประกันภัยต่อไม่มีข้อมูลกรมธรรม์อ้างอิง (Underlying Contracts) ดังนั้น ขอ้พิจารณา ก. และ ข. จึงถูกน ามาใช้ในการก าหนด

หน่วยความคุ้มครองส าหรับสัญญาประกันภัยต่อที่ออก 

ผู้รับประกันภัยต่ออาจน าข้อพิจารณา ค. มาใช้ในการก าหนดหน่วยความคุ้มครองส าหรับสัญญาประกันภัยต่อที่ออกได้ในกรณีที่มี

ข้อมูลกรมธรรม์อ้างอิง หรือการท าสัญญาประกันภัยต่อกับบริษัทในอาณัติ (Captive Arrangement)  

1.8.2 หน่วยควำมคุ้มครองของสญัญำประกันภัยต่อที่ถือไว ้(Reinsurance Contract Held) 

บริษัทประกันภัยตรงในฐานะผู้เอาประกันภัยต่อมีข้อมูลกรมธรรม์อ้างอิง ดังนั้น จึงสามารถน าข้อพิจารณา ค. มาใช้ในการก าหนด

หน่วยความคุ้มครองส าหรับสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ 
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1.9 ตัวอย่ำงกำรพิจำรณำขอบเขตของสัญญำประกันภัยต่อ ระยะเวลำคุ้มครอง และหน่วยควำมคุ้มครอง 
ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างอย่างง่ายบางส่วนที่รวบรวมจากเอกสารทางวิชาการที่เผยแพร่เป็นการทั่วไป ซึ่งกิจการ           

ยังคงต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อและข้อเท็จจริงของสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17  

1.9.1 สัญญำประกันภัยต่อที่มีเงื่อนไข: สิ้นสุดในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ตามเวลามาตรฐานของแต่ละ  

เขตเวลา ภายใต้เงื่อนไขแจ้งยกเลิกล่วงหน้า 3 เดือน 

 กำรประเมินขอบเขตของสัญญำ: ช่วงเวลาของการแจ้งยกเลิกล่วงหน้า 3 เดือนยังอยู่ในขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อ 

ดังนั้น การวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัยต่อจะรวมกระแสเงินสดของสัญญาประกันภัยอ้างอิง (Underlying Contract) ที่คาดว่า

จะพิจาณารับประกันภัยจนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อสะท้อนสิทธิที่มีสาระส าคัญ และภาระผูกพัน                 

ที่มีสาระส าคัญตามสัญญา 

1.9.2 สัญญำประกันภัยต่อที่มีเงื่อนไข: 

1) ความคุ้มครอง 1 ปี 

2) ผู้รับประกันภัยต่อมีสิทธิในการประเมินความเสี่ยงจากการรับประกันภัย และคิดอัตราเบี้ยประกันภัยต่อ ในอัตราใหม่          

โดยแจ้งล่วงหน้า 3 เดือน 

3) ผู้เอาประกันภัยต่อมีสิทธิในการยอมรับ หรือ ปฏิเสธอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่ 

4) กรณีที่ไม่มีการคิดเบี้ยประกันภัยใหม่ ผู้เอาประกันภัยต่อมีภาระที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยตามอัตราเดิม 

 กำรประเมินขอบเขตของสัญญำ: ขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อ = 1 ปี 

 สิทธิในการยอมรับ หรือ ปฏิเสธอัตราเบี้ยประกันภัยใหม่ของผู้เอาประกันภัยต่อเป็นสิทธิที่ผู้เอาประกันภัยควบคุมไม่ได้ 

เนื่องจากสิทธิดังกล่าวจะเกิดเมื่อผู้รับประกันภัยต่อคิดอัตราเบี้ยประกันภัยต่อใหม่ ดังนั้น หากผู้รับประกันภัยต่อไม่คิดอัตรา       

เบี้ยประกันภัยอัตราใหม่ ผู้เอาประกันภัยต่อยังคงมีภาระผูกพันที่มีสาระส าคัญในการจ่ายเบี้ยประกันภัยในอัตราเดิมต่อไปจนกว่า

จะจบความคุ้มครอง 1 ปี 

 สัญญาประกันภัยต่อที่ออก: กระแสเงินสดที่คาดการณ์ว่าผู้เอาประกันภัยต่อจะพิจารณารับประกันภัยในระยะเวลา     

ที่ได้รับความคุ้มครองจากสัญญาประกันภัยต่อ (1 ปี) 

 สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้: กระแสเงินสดของสัญญาประกันภัยอ้างอิงซึ่งคาดการณ์ว่าจะพิจารณารับประกันภัย     

ในระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองจากสัญญาประกันภัยต่อ (1 ปี) 

  



41 

ลิขสิทธิ์ของสมาคมประกันวินาศภยัไทย ห้ามน าไปใช้ในการแสวงหาก าไรทางการค้า 

1.9.3 สัญญำประกันภัยต่อควำมเสียหำยส่วนเกิน (Excess of Loss: XOL) ระยะยำวที่มีเงือ่นไข: 

1) วันท่ีสัญญาเริ่มความคุ้มครอง: 1 มกราคม 25x1 

2) วันท่ีสิ้นสุดสัญญา: 31 ธันวาคม 25x3 

3) ระยะเวลาคุ้มครองที่ 1: 1 มกราคม 25x1 – 31 ธันวาคม 25x1 

4) ระยะเวลาคุ้มครองที่ 2: 1 มกราคม 25x2 – 31 ธันวาคม 25x2 

5) ระยะเวลาคุ้มครองที่ 3: 1 มกราคม 25x3 – 31 ธันวาคม 25x3 

6) เง่ือนไขพิเศษส าหรับการยกเลิกสัญญา : สามารถยกเลิกสัญญาได้ก็ต่อเมื่อสัญญาประกันภัยต่อมีก าไรเท่านั้น              

โดยค านวณรวมผลประกอบการรับประกันภัยต่อทุกช่วงเวลาที่คุ้มครองรวมกัน  

ก าหนดให้แจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้า 6 สัปดาห์ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองแต่ละระยะ  

กำรประเมินขอบเขตของสัญญำ:  

ขอบเขตของสัญญาประกันภัย = 3 ปี 

 สัญญาประกันภัยต่อท่ีคาดการณ์ว่าจะมีผลขาดทุน จะไม่เกิดสถานการณ์ที่มีการยกเลิกสัญญา 

 สัญญาประกันภัยต่อที่คาดการณ์ว่าจะมีผลก าไร เมื่อพิจารณาสาระส าคัญเชิงพาณิชย์แล้ว จะเห็นได้ว่า โอกาสที่        

ผู้เอาประกันภัยต่อจะยกเลิกสัญญาประกันภัยต่อที่มีก าไรนั้นน้อยมาก เนื่องจากผู้เอาประกันภัยต่อจะต้องหาผู้รับประกันภัยต่อ   

รายใหม่ที่เสนอเบี้ยประกันภัยต่อในอัตราที่ดีกว่า 

1.9.4 สัญญำประกันภัยต่อที่ถือไว้ที่มีเงื่อนไข : ผู้เอาประกันภัยต่ออาจเลือกที่จะบอกเลิกสัญญากับผู้รับประกันภัยต่อรายที่        

ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่องการรักษาอันดับความน่าเช่ือถือที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยต่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม       

โดยแจ้งให้ผู้รับประกันภัยต่อทราบ 

 กำรประเมินขอบเขตของสัญญำ: ข้อก าหนดที่ให้สิทธิผู้เอาประกันภัยต่อในการบอกเลิกสัญญาภายใต้เง่ือนไขเรื่อง        

การรักษาอันดับความน่าเช่ือถือของผู้รับประกันภัยต่อ ไม่ท าให้ขอบเขตสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้สั้นลง   

1.9.5 กำรปิดบัญชีของสัญญำประกันภัยต่อ: การเลิกสัญญาประกันภัยต่อหรือการเปลี่ยนแปลงผู้รับประกันภัยต่อ โดยเลือกใช้วิธี

ตัดภาระผูกพัน (Clean-Cut) แทนวิธีติดพัน (Run-off) 

 กำรประเมินขอบเขตของสัญญำ: ขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อจะสิ้นสุดลงเมื่อมีการโอนปิดบัญชีของสัญญาประกันภัยต่อ 

(Portfolio Transfer)  

การเลือกปิดสัญญาประกันภัยต่อโดยใช้วิธีตัดภาระผูกพันซึ่งได้รับความยินยอมจากคู่สัญญา ไม่ถื อเป็นการเปลี่ยนแปลง

สัญญาประกันภัยที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 ย่อหน้า 72 และ 73 

แต่ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าท่ี 74 - 77 โดยโอนกระแสเงินสดที่ท าให้เสรจ็สิ้นตามสญัญา (Fulfilment Cash Flow) 

ของบริการประกันภัยในอนาคต และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายที่เหลืออยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่โอนปิดสัญญาให้กับ       

ผู้เอาประกันภัยต่อ (กรณียกเลิกสัญญา) หรือผู้รับประกันภัยต่อรายใหม่ (กรณีเปลี่ยนผู้รับประกันภัยต่อ) 
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 1.9.6 สัญญำประกันภัยต่อที่ออกแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Reinsurance Contract Issued) ที่คุ้มครองตามเกณฑ์   

ความเสี่ยง (Risk-Attaching Underlying Contract) 

 เนื่องจากผู้รับประกันภัยต่อไม่มีขอ้มูลกรมธรรม์อ้างอิง จึงใช้ข้อพิจารณา 1.8 ก. และ 1.8 ข. ร่วมกัน 

ตัวอย่างข้อสมมติฐานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย: 

- สัญญาประกันภัยอ้างอิงเป็นกรมธรรม์รายปี 

- สัญญาประกันภัยอ้างอิงทั้งหมดมีระยะเวลา = 1 ปี  

- สัญญาประกันภัยต่อมีสมมติฐานการกระจายแบบเอกรูป (Uniform distribution) 

- จ านวนผลประโยชน์จากสัญญาประกันภัยอ้างอิงแต่ละสัญญาเท่ากันและคงที่ตลอดระยะเวลาคุ้มครองของสัญญา

ประกันภัยอ้างอิง 

กำรประเมินระยะเวลำคุ้มครองของสัญญำ: ระยะเวลาคุ้มครองที่คาดการณ์ของสัญญาประกันภัยต่อ = 2 ปี 

- ระยะเวลาที่คาดว่าจะให้บริการประกันภัยต่อท่ีเกิดขึ้นไม่เป็นแบบเชิงเส้น (Non-Linear) 

กำรประเมินหน่วยควำมคุ้มครองของสัญญำ: 

- ระดับความคุ้มครอง (ปริมาณของบริการหรือผลประโยชน์) ที่คาดการณ์ไว้ควรสะท้อนถึงมูลค่าของบริการ

ประกันภัยต่อในแต่ละสัญญา และจ านวนสัญญาประกันภัยอ้างอิงในช่วงเวลาที่สัญญาประกันภัยต่อให้ความคุ้มครอง 

- ระดับความคุ้มครองที่คาดการณ์ไว้ควรสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับความคุ้มครองในช่วงเวลาต่างๆ           

ตลอดระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อ 

1.9.7 สัญญำประกันภัยต่อควำมเสียหำยส่วนเกิน (Excess of Loss: XOL) ที่คุ้มครองตามเกณฑ์เวลาที่เกิดความเสียหาย (Loss 

Occurring Basis) หรือตามเกณฑ์วันท่ีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim-Made Basis) 

- ระยะเวลาของสัญญาประกันภัยต่อ = 1 ปี 

กำรประเมินระยะเวลำคุ้มครองของสัญญำ: ระยะเวลาคุ้มครองที่คาดการณ์ของสัญญาประกันภัยต่อ = 1 ปี 

1.9.8 สัญญำประกันภัยต่อแบบส่วนเกิน (Surplus Reinsurance Contract) ที่คุ้มครองตามเกณฑ์ความเสี่ยง (Risk Attaching 

Basis) จากอัคคีภัย และมีเง่ือนไขการปิดบัญชีของสัญญาด้วยวิธีติดพัน (Run-off) 

ตัวอย่างข้อสมมติฐานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย: 

- ระยะเวลาของสัญญาการประกันภัยต่อ = 1 ปี 

- สมมติว่าสัญญาประกันภัยอ้างอิง (Underlying Contracts) ทั้งหมดมีระยะเวลาคุ้มครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี 

- สัญญาประกันภัยอ้างอิงไม่ได้เริ่มต้นในวันเดียวกันกับสัญญาการประกันภัยต่อ  

กำรประเมินระยะเวลำคุ้มครองของสัญญำ: ระยะเวลาคุ้มครองที่คาดการณ์ของสัญญาประกันภัยต่อมากกว่า 1 ปี 
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1.9.9 สัญญำประกันภัยต่อที่ออกแบบไม่ เป็นสัดส่วน  (Non-Proportional Reinsurance Contract Issued) ที่คุ้มครอง            

ตามเกณฑ์เวลาที่เกิดความเสียหาย (Loss Occurring Basis)  

 เนื่องจากผู้รับประกันภัยต่อไม่มีขอ้มูลกรมธรรม์อ้างอิง จึงใช้ข้อพิจารณา 1.8 ก. และ 1.8 ข. ร่วมกัน 

ตัวอย่างข้อสมมติฐานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย: 

- กลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ออกประกอบด้วย 1 สัญญา หรือ กลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ออกประกอบด้วย

หลายสัญญาที่วันเริ่มคุ้มครองในวันเดียวกันและสิ้นสุดความคุ้มครองพร้อมกัน 

- ขอบเขตของสัญญาจะสิ้นสุดลงหลังจาก 1 ปี 

- สัญญาประกันภัยต่อวัดมูลค่าด้วยวิธีการวัดมูลค่าทั่วไป (GMM) 

- ไม่ได้น าข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคุ้มครองสูงสุดตามล าดับช้ัน (Layer) มาพิจารณาวัดมูลค่าตามสัญญาประกันภัยต่อ 

เนื่องจากจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันกับการใช้เกณฑ์เวลาที่ผ่านไป 

- สัญญาประกันภัยต่อมีเง่ือนไขการฟื้นคืนสิทธิ์ (Reinstatement) โดยเบี้ยประกันภัยเพื่อการฟื้นคืนสิทธิ์ทั้งหมด     

จะเป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อให้ความคุ้มครองต่อไปจนถึง 1 ปี 

กำรประเมินระยะเวลำคุ้มครองของสัญญำ: ระยะเวลาคุ้มครองที่คาดการณ์ของสัญญาประกันภัยต่อ = 1 ปี 

- เนื่องจากกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ออกประกอบด้วย 1 สัญญา หรือ กลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ออก

ประกอบด้วยหลายสัญญาที่เริ่มคุ้มครองในวันเดียวกันและสิ้นสุดความคุ้มครองพร้อมกัน ระยะเวลาที่คาดการณ์ของการให้บริการ

ตามสัญญาประกันภัยต่อท่ีเกิดขึ้นจึงเป็นแบบเส้นตรง โดยใช้จ านวนวันในแต่ละเดือนเป็นหน่วยความคุ้มครอง 
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1.9.10 กลุ่มของสัญญำประกันภัยต่อที่ออกแบบไม่ เป็นสัดส่วน  (Non-Proportional Reinsurance Contract Issued)                

ทีคุ่้มครองตามเกณฑ์เวลาที่เกิดความเสียหาย (Loss Occurring Basis) 

เนื่องจากผู้รับประกันภยัต่อไม่มีขอ้มูลกรมธรรม์อ้างอิง จึงใช้ข้อพิจารณา 1.8 ก. และ 1.8 ข. ร่วมกัน 

ตัวอย่างข้อสมมติฐานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย: 

- กลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ออกประกอบด้วยหลายสัญญาที่เริ่มคุ้มครองไม่พร้อมกันและสิ้นสุดความคุ้มครอง  

ไม่พร้อมกัน  

- ขอบเขตของสัญญาส่วนใหญ่จะสิ้นสุดลงหลังจาก 1 ปี  

- สัญญาประกันภัยต่อวัดมูลค่าด้วยวิธีการวัดมูลค่าทั่วไป (GMM) 

- ไม่สามารถวัดมูลค่าสัญญาประกันภัยต่อเป็นรายสัญญาได้ 

- น าข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคุ้มครองสูงสุดโดยตามล าดับช้ัน (Layer) มาพิจารณาวัดมูลค่ากลุ่มของสัญญา

ประกันภัยต่อ เนื่องจากไม่สามารถวัดมูลค่าสัญญาประกันภัยต่อเป็นรายสัญญาได้ 

- สัญญาประกันภัยต่อมีเง่ือนไขการฟื้นคืนสิทธิ์ (Reinstatement) โดยเบี้ยประกันภัยเพื่อการฟื้นคืนสิทธิ์ทั้งหมด    

จะเป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อให้ความคุ้มครองต่อไปจนถึง 1 ปี 

- สัญญาประกันภัยต่อบางสัญญาเริ่มหลังจากวันต้นปี 

กำรประเมินระยะเวลำคุ้มครองของสัญญำ: ระยะเวลาคุ้มครองที่คาดการณ์ของสัญญาประกันภัยต่อมากกว่า 1 ปี 

- เนื่องจากกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ออกประกอบด้วยหลายสัญญาที่เริ่มคุ้มครองไม่พร้อมกันและสิ้นสุด     

ความคุ้มครองไม่พร้อมกัน ระยะเวลาที่คาดการณ์ของการให้บริการตามสัญญาประกันภัยต่อท่ีเกิดขึ้นไม่เป็นแบบเส้นตรง 
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1.9.11 สัญญำประกันภัยต่อที่ถือไว้แบบเป็นสัดส่วน  (Proportional Reinsurance Contract Held) ที่คุ้มครองตามเกณฑ์      

ความเสี่ยง (Risk-Attaching Underlying Contract) 

กำรประเมินหน่วยควำมคุ้มครองของสัญญำ : การปันส่วนปริมาณของบริการ (มูลค่าของผลประโยชน์) ของ               

หน่วยความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อฯ มักสอดคล้องกับการปันส่วนหน่วยความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยอ้างอิง        

ที่คาดว่าจะพิจารณารับประกันภัยในอนาคต เช่น เบี้ยประกันภัยต่อ 

ตัวอย่างภาพจ าลองรูปแบบการเปลี่ยนแปลงระดับความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อที่คุ้มครองตามเกณฑ์ความเสี่ยง 

ซึ่งค านวณหน่วยความคุ้มครองจากมูลค่าเงินส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็ นรายได้ด้วยวิธี 1/8 th System (UPR 1/8th)        

เพื่อประมาณการเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากมูลค่าสะสมอย่างต่อเนื่องของสัญญาประกันภัย

อ้างอิง: 
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1.9.12 สัญญำประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-Proportional Reinsurance Contract) 

กำรประเมินหน่วยควำมคุ้มครองของสัญญำ: หน่วยความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วนของสัญญา

ประกันภัยต่อที่ออกและสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ มักจะเป็นความคุ้มครองสะสม (Aggregate Cover) จนถึงจ านวนเงินจ ากัด

ความรับผิด (Aggregate Limit) (ความคุ้มครองสูงสุด) ที่ก าหนดไว้ในสัญญาประกันภัยต่อ 

จากตัวอย่างในเอกสารของ TRG เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง: การก าหนดปริมาณผลประโยชน์เพื่อการระบุ          

หน่วยความคุ้มครอง (Determining the quantity of benefits for identifying coverage units)  

1.9.12.1 สัญญำประกันภัยต่อที่มีกำรก ำหนดเง่ือนไขควำมคุ้มครองสูงสุด (Upper Limit)  

การคาดการณ์ระยะเวลาความคุ้มครอง (Coverage Period) ของสัญญาประกันภัยต่อ ควรเริ่มจากวันที่สัญญา   

มีผลบังคับไปจนถึงวันที่คาดการณ์ว่าจะมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจนถึงความคุ้มครองสูงสุด ดังนั้น หน่วยความคุ้มครอง 

(Coverage Unit) ของสัญญาประกันภัยต่อจะสะท้อนถึงระดับความคุ้มครองในแต่ละงวด 

ณ วันท่ีรับรู้สัญญาประกันภัยต่อเมื่อเริ่มแรกนั้น โอกาสที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ปริมาณของบริการหรือ

มูลค่าของผลประโยชน์) จนถึงความคุ้มครองสูงสุดอาจเกิดขึ้นในรอบระยะเวลารายงาน (รอบระยะเวลาบัญชี) ใดก็ได้              

ตลอดระยะเวลาคุ้มครอง ดังนั้น ระยะเวลาความคุ้มครอง (Coverage Period) ที่คาดการณ์ไว้จึงสะท้อนจากรอบระยะเวลาบัญชี  

ที่กิจการคาดการณ์ว่าจะมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสะสมจนถึงความคุ้มครองสูงสุด ซึ่งกิจการต้องคาดการณ์ระยะเวลา   

ความคุ้มครองใหม่ ณ วันที่ในรายงาน (Reporting Date) ไปตลอดระยะเวลาคุ้มครองของสัญญา หรือ ระยะเวลาที่คาดการณ์ว่า  

จะมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจนถึงความคุ้มครองสูงสุด 

โดยกิจการต้องคาดการณ์มูลค่าสินไหมทดแทนสูงสุดที่จะมีการเรียกร้องในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อปันส่วน

หน่วยความคุ้มครอง (Coverage Unit) ระหว่างการบริการประกันภัยต่อในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ (Future Reinsurance 

Services) ซึ่งรับรู้อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการบริการในรอบระยะเวลาปัจจุบันที่คาดการณ์ไว้ (Past Reinsurance 

Services) เพื่อรบัรู้ในงบก าไรขาดทุน 

ทั้งนี้ หากกลุ่มของสัญญาประกอบไปด้วยสัญญาที่มีระดับความคุ้มครองหรือระยะเวลาคุ้มครองที่แตกต่างกัน  

กิจการต้องก าหนดหน่วยความคุ้มครองในแต่ละสัญญาเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างดังกล่าว 
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1.9.12.2 สัญญำประกันภัยต่อที่ ไม่ก ำหนดเงื่อนไขควำมคุ้มครองสูงสุด การคาดการณ์ระยะเวลาความคุ้มครอง 

(Coverage Period) ของสัญญาประกันภัยต่อ ควรเริ่มจากวันที่สัญญามีผลบังคับไปจนถึงวันที่คาดการณ์ว่าผลกระทบทางด้าน

การเงินมีความแน่นอน (ไม่มีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอีกต่อไป)  ดังนั้น หน่วยความคุ้มครอง (Coverage Unit) ของสัญญา

ประกันภัยต่อจะสะท้อนถึงระดับความคุ้มครองในแต่ละงวด 

ณ วันท่ีรับรู้สัญญาประกันภัยต่อเมื่อเริ่มแรกนั้น โอกาสที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (ปริมาณของบริการหรือ

มูลค่าของผลประโยชน์) จนถึงวันที่คาดการณ์ว่าจะไม่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน อาจเกิดขึ้นในรอบระยะเวลารายงา น (รอบ

ระยะเวลาบัญชี) ใดก็ได้ตลอดระยะเวลาคุ้มครอง ดังนั้น ระยะเวลาความคุ้มครอง (Coverage Period) ที่คาดการณ์ไว้จึงสะท้อน

จากรอบระยะเวลาบัญชีที่กิจการคาดการณ์ว่าจะไม่มีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอีกต่อไป ซึ่งกิจการต้องคาดการณ์ระยะเวลา   

ความคุ้มครองใหม่ ณ วันที่ในรายงาน (Reporting Date) ไปตลอดระยะเวลาคุ้มครองของสัญญา หรือ ระยะเวลาที่คาดการณ์ว่า  

จะไม่มีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอีกต่อไป 

โดยกิจการต้องคาดการณ์มูลค่าสินไหมทดแทนสูงสุดที่จะมีการเรียกร้องในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อปันส่วน

หน่วยความคุ้มครอง (Coverage Unit) ระหว่างการบริการประกันภัยต่อในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ (Future Reinsurance 

Services) ซึ่งรับรู้อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการบริการในรอบระยะเวลาปัจจุบันที่คาดการณ์ไว้ (Past Reinsurance 

Services) เพื่อรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 

ทั้งนี้ หากกลุ่มของสัญญาประกอบไปด้วยสัญญาที่มีระดับความคุ้มครองหรือระยะเวลาคุ้มครองที่แตกต่างกัน 

กิจการต้องก าหนดหน่วยความคุ้มครองในแต่ละสัญญาเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างดังกล่าว 

1.9.12.3 สัญญำประกันภัยต่อที่ก ำหนดเงื่อนไขกำรคืนสถำนะควำมคุ้มครองด้วยเบี้ยประกันภัยเพ่ือกำรฟ้ืนคืนสิทธิ์ 

(Reinstatement Premium) จากการเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วน 

กรณีที่สัญญาไม่มีการก าหนดเรื่องการเปลี่ยนแปลงระดับความคุ้มครองตลอดระยะเวลาคุ้มครองของสัญญา 

(Coverage Period) และสัญญามีการก าหนดการคืนสถานะความคุ้มครองด้วยเบี้ยประกันภัยเพื่อการฟื้นคืนสิทธ์ิ (Reinstatement 

Premium)  

กำรประเมินหน่วยควำมคุ้มครองของสัญญำ: ปริมาณของบริการหรือมูลค่าของผลประโยชน์จะคงที่ตลอด

ระยะเวลาคุ้มครอง เนื่องจากความคุ้มครองสามารถคืนสถานะด้วยเบี้ยประกันภัยเพื่อการฟื้นคืนสิทธิ์ (Reinstatement Premium)  
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1.10 กำรวัดมูลค่ำของสัญญำประกันภัยต่อ 
ข้อจ ำกัดเร่ืองควำมไม่สอดคล้องกันของกำรวัดมูลค่ำของสัญญำประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 มีข้อจ ากัดเรื่องความไม่สอดคล้องกันของการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัยโดยตรง

และสัญญาประกันภัยต่อ เนื่องจาก: 

ก. ระยะเวลาในขอบเขตของสัญญาประกันภัย (Contract Boundary) ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มูลค่าที่รับรู้ในงบการเงินของ

สัญญาประกันภัยต่อและสัญญาที่ประกันภัยอ้างอิงไม่สอดคล้องกัน 

 สัญญาประกันภัยโดยตรงจะถูกวัดมูลค่าและรับรู้รายการในงบการเงินเมื่อกรมธรรม์ได้รับการพิจารณารับประกันภัย 

ดังนั้น กระแสเงินสดของสัญญาประกันภัยอ้างอิงในแต่ละขอบเขตของสัญญาประกันภัยที่ออกจึงไม่รวมกระแสเงินสดของกรมธรรม์

ที่คาดการณ์ว่าพิจารณารับประกันภัยในอนาคต 

 สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ (Reinsurance Contract Held) หรือสัญญาประกันภัยต่อช่วงที่ถือไว้ (Retrocession 

Contract Held) จะถูกวดัมูลค่าและรับรู้รายการในงบการเงินเมื่อ 

- กิจการออกกรมธรรม์ซึ่งเป็นสัญญาประกันภัยอ้างอิงตามสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ และกิจการได้รับบริการ

ตามสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันอ้างอิงเหล่านั้น 

- กิจการจ่ายเงินท่ีเกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ส าหรับความคุ้มครองสัญญาประกันภัยอ้างอิงที่กิจการ

จะรับประกันภัยในอนาคต  

ดังนั้น กระแสเงินสดของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ในแต่ละขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้จึงรวม         

กระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยอ้างอิงที่คาดการณ์ว่าจะได้รับความคุ้มครองจากสัญญาประกันภัยต่อ โดยทั่วไป 

สามารถตีความขอบเขตของสัญญาประกันภยัต่อท่ีถือไว้ไดว้่า หมายถึง จุดที่การเอาประกันภัยต่อจะเกิดขึ้นในอนาคตจนถึงจุดสิน้สดุ

ความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ 

ข. แบบจ าลองที่ใช้ในการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัยแตกต่างกัน  เนื่องจากขอบเขตของสัญญาที่แตกต่างกัน โดยสัญญา

ประกันภัยตรงอาจถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย (PAA) ขณะที่สัญญาประกันภัยต่อหรือสัญญาประกันภัยต่อช่วงถูกวัด

มูลค่าด้วยวิธีการวัดมูลค่าทั่วไป (GMM) หรือในทางกลับกัน สัญญาประกันภัยตรงถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีการวัดมูลค่าทั่วไป (GMM) 

ในขณะที่สัญญาประกันภัยต่อหรือสัญญาประกันภัยต่อช่วงถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย (PAA) 

ค. การใช้สมมติฐานในการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัยต่อและสัญญาที่ประกันภัยอ้างอิงที่อาจแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น 

สมมติฐานอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio Assumptions) ของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้แบบเป็นสัดส่วน 

(Proportional Reinsurance Contract Held) อาจสอดคล้องกับสัญญาประกันภัยที่อ้างอิง แต่สมมติฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ

สัญญาประกันภัยอ้างอิงกับสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้อาจแตกต่างกัน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 ก าหนดวิธีการวัดมูลค่าของสัญญาประกันต่อไว้ ดังนี้ 
1.10.1 วิธีกำรวัดมูลค่ำทั่วไป (GMM) 

เป็นวิธีการหลักส าหรับวัดมูลค่าบริการประกันภัยภายใต้สัญญาประกันภัยต่อ ซึ่งก าหนดให้กิจการประเมินกระแสเงินสดที่ท าให้เสรจ็

สิ้นตามสัญญาประกันภัยต่อ (Fulfilment Cash Flow: FCF) ในการรับรู้สัญญาประกันภัยต่อเมื่อเริ่มแรก และวัดมูลค่าใหม่ 

(Remeasure) เพื่อรับรู้มูลค่าของสัญญาประกันภัยต่อไว้ในรายการ “สินทรัพย์ / หนี้สินตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่” (Assets / 

Liabilities for Remaining Coverage: ARC / LRC) ไปตลอดระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อ 

กำรน ำวิธ ีGMM มำวัดมูลค่ำของสัญญำประกันภัยต่อที่ถือไว้ ส่งผลกระทบในทำงปฏิบัติหลำยประกำร เช่น 

 การประเมินกระแสเงินสดของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ จะต้องพิจารณาแยกต่างหากจากกระแสเงินสดของสัญญา

ประกันภัยที่อ้างอิง เนื่องจากจุดเวลาที่กระแสเงินสดเข้า-ออก (Cash flow In / Out) ของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้กับสัญญา

ประกันภัยที่อ้างอิงไม่สอดคล้องกัน 

แม้ว่า สมมติฐานที่ใช้ในการคาดการณ์กระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้น (Fulfillment Cash Flow) ตามสัญญาประกันภัยต่อ    

ที่ถือไว้ อาจสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีใช้ในการคาดการณก์ระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัยทีอ่้างอิงก็ตาม 

 ความเชื่อมโยงระหว่างสัญญาประกันภัยที่อ้างอิงและสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ เช่น 

ในการรวมกลุ่มของสัญญาประกันภัยที่อ้างอิงและกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ในระดับหมวดของสัญญา (Category 

Level) อาจส่งผลให้กลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ไม่ได้ให้ความคุ้มครองสัญญาประกันภัยอ้างอิงทุกสัญญาที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม

ของสัญญาประกันภัยอ้างอิงที่สร้างภาระ (Onerous Group) ณ วันท่ีรับรู้เมื่อเริ่มแรก  

ดังนั้น กิจการต้องก าหนดวิธีการค านวณมูลค่าของ “องค์ประกอบที่เป็นผลขาดทุนส่วนที่เรียกคืนจากสัญญาประกันภัยต่อ 

(Loss Recovery Component)” ของกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ ด้วยดุลยพินิจท่ีสมเหตุสมผลและเป็นระบบ 

วิธี GMM จะแบ่งกำรวัดมูลค่ำของสัญญำประกันภัยต่อออกเป็นส่วนๆ ดังนี้ 

1) Expected Future Cash Flow: การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ของกระแสเงินสดรับ  (Cash 

Inflow) และกระแสเงินสดจ่าย (Cash Outflow) ตลอดระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อที่ออก หรือ สัญญาประกันภัยต่อ

ที่ถือไว้ ซึ่งต้องพิจารณา 

- รวมกระแสเงินสดของค่านายหน้าจากการเอาประกันภัยต่อที่ขึ้นอยู่กับค่าสินไหมทดแทน (Commission Contingent 

on Claims) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายจากสัญญาประกันภัยต่อที่ออก หรือ เรียกคืนจาก

สัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ 

- น าค่านายหน้าจากการเอาประกันภัยต่อที่คาดว่าจะได้รับซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าสินไหมทดแทน (Commission Non-

Contingent on Claims) ไปลดกระแสเงินสดจากเบี้ยประกันภัยต่อท่ีคาดว่าจะต้องรับจากผู้เอาประกันภัยต่อ หรือ คาดว่าต้องจ่าย

ให้กับผู้รับประกันภัยต่อ  
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2) Discounting: การค านึงถึงค่าของเงินตามเวลา (Time Value of Money) โดยคิดลดมูลค่าของประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคตที่คาดการณ์ไว้  (Future Cash Flow) ให้สะท้อนค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงทางการเงินที่ เกี่ยวข้อง                   

เป็นมูลค่าปัจจุบัน ณ วันท่ีรับรู้รายการ 

กิจการสามารถใช้สมมติฐานของอัตราคิดลดในการปรบัมูลค่าดังกล่าวของกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ให้สอดคลอ้งกบั

การใช้สมมติฐานในการปรับมูลค่าของกลุ่มของสัญญาประกันภัยที่อ้างอิง (สัญญาประกันภัยที่ออก หรือ สัญญาประกันภัยต่อท่ีออก) 

เพื่อให้กระแสเงินสดส าหรับกลุ่มสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้สะท้อนถึงกระแสเงินสดของสัญญาที่คุ้มครอง 

อย่างไรก็ตาม สมมติฐานของอัตราคิดลดของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้กับสัญญาประกันภัยที่อ้างอิงอาจแตกต่างกันได้   

หากข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่าสัญญาประกันภัยต่อกับสัญญาประกันภัยอ้างอิงมีลักษณะของกระแสเงินสดและสภาพคล่อง            

ที่แตกต่างกัน 

3) RA: ค่าปรับปรุงความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน (Risk Adjustment for Non – Financial Risk) ซึ่งถูกประมาณการขึ้น

เพื่อสะท้อนการโอนความเสี่ยงจากผู้เอาประกันภัยต่อไปยังผู้รับประกันภัยต่อ 

4) ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำของผู้รับประกันภัยต่อ (Non-Performance Risk) เป็นการประมาณการมูลค่าของ

ความเสี่ยงฯ ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้เท่านั้น (สัญญาประกันภัยต่อที่ออกไม่มีความเสี่ยงนี้)           

กรณีที่มูลค่าของประมาณการความเสี่ยงฯ แตกต่างไปจากมูลค่า ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก ผลต่างนั้นจะถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุน       

ในงวดที่มูลค่าของความเสี่ยงฯ เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ผลจำกวัดมูลค่ำของสัญญำประกนัภัยต่อด้วยวิธี GMM 

1) CSM: ก าไรจากการให้บริการตามสัญญำประกันภัยต่อที่ออก (Contractual Service Margin) หรือ ก าไรที่ยังไม่ถือเป็น

รายได้ของสญัญาประกันภัยต่อที่ออก เมื่อการประมาณการมูลค่า FCF ของสัญญาประกันภัยต่อที่ออกหรือชุดของสัญญาประกันภัยต่อ

ที่ออก มีมูลค่ากระแสเงินสดรับสุทธิ (Net Cash Inflow) 

CSM ดังกล่าวจะถูกปันส่วนตามหน่วยความคุ้มครองเพื่อทยอยโอน (Release / Allocate) ไปรับรู้ในงบก าไรขาดทุนในแต่ละ

รอบระยะเวลาบัญชี ไปตลอดระยะเวลาบริการของกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อท่ีออก 

2) Loss Component: องค์ประกอบที่ เป็นส่วนของผลขาดทุนจากการให้บริการตามสัญญำประกันภัยต่อที่ออก                

เมื่อการประมาณการมูลค่า FCF ของสัญญาประกันภัยต่อที่ออกหรือชุดของสัญญาประกันภัยต่อที่ออก มีมูลค่ากระแสเงินสดจ่าย

สุทธิ (Net Cash Outflow)  

Loss Component ดังกล่าวจะถูกปันส่วนตามหน่วยความคุ้มครองในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี  เพื่อทยอยกลับรายการ 

(Reverse) ที่ถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนทั้งจ านวนเมื่อเริ่มแรก หรือ เมื่อสัญญาประกันภัยที่ออกเป็นสัญญาที่สร้างภาระไปตลอด

ระยะเวลาบริการของกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อท่ีออก 

หากในภายหลังปรากฏว่า Loss Component ของสัญญาที่อยู่ในกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่สร้างภาระ มีมูลค่าเท่ากับ 

“ศูนย์” (ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจ า) กิจการไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนการจัดหมวด (Category Level) ของสัญญา

ประกันภัยต่อท่ีออกไปเป็นกลุ่มอื่น 
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3) CSM – Net Gain: ก าไรสุทธิจากการซื้อประกันภัยต่อ (Net Gain) เมื่อการประมาณการมูลค่าของ FCF ของสัญญำ

ประกันภัยต่อที่ถือไว้ มีมูลค่ากระแสเงินสดรับสุทธิ (Net Cash Inflow) 

CSM – Net Gain ดังกล่าวจะถูกปันส่วนตามหน่วยความคุ้มครองเพื่อทยอยโอน (Release / Allocate) หรือทยอย         

กลับรายการ (Reverse) ไปรับรู้ในงบก าไรขาดทุนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี  ไปตลอดระยะเวลาบริการของกลุ่มของสัญญา

ประกันภัยต่อท่ีถือไว้ 

4) CSM – Net Cost: ต้นสุทธิจากการซื้อประกันภัยต่อ (Net Cost) เมื่อการประมาณการมูลค่าของ FCF ของสัญญำประกันภัยต่อ

ที่ถือไว้ มีมูลค่ากระแสเงินสดจ่ายสุทธิ (Net Cash Outflow) 

CSM – Net Cost ดังกล่าวจะถูกปันส่วนตามหน่วยความคุ้มครองเพื่อทยอยโอน (Release / Allocate) ไปรับรู้ในงบก าไร

ขาดทุนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญช ีไปตลอดระยะเวลาบริการของกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ 

5) Loss Recovery Component: องค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุนที่เรียกคืนจากการท าประกันภัยต่อตามสัญญา

ประกันภัยต่อที่ถือไว้ (Reinsurance Contracts Held) ซึ่งให้ความคุ้มครองสัญญาประกันภัยอ้างอิงที่เป็นภาระ (Onerous 

Underlying Contract) 

เมื่อสัญญาประกันภัยที่ออกเป็นสัญญาที่สร้างภาระ (Onerous Insurance / Reinsurance Contract Issued) ณ วันที่รับรู้

เมื่อเริ่มแรก (at Initial Recognition) หรือ กลายเป็นสัญญาที่สร้างภาระในภายหลัง (Subsequent Recognition) กิจการจะรับรู้

ผลขาดทุนของสัญญาประกันภัยดังกล่าวไว้ในรายการ “องค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุนจากการให้บริการตามสัญญา

ประกันภัยที่ออก” (Loss Component of Insurance / Reinsurance Contract Issued) 

ซึ่งหากกิจการซื้อประกันภัยต่อไว้ กิจการสามารถน ามูลค่าของส่วนที่เรียกคืนจากผู้รับประกันภัยต่อ (Recovery from 

Reinsurer) มารับรู้ไว้ในรายการ “องค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุนที่เรียกคืนจากการท าประกันภัยต่อ” (Loss Recovery 

Component) ภายใต้เงื่อนไขที่สัญญาประกันภัยต่อให้ความคุ้มครองก่อน หรือ เวลาเดียวกับการรับรู้ “องค์ประกอบท่ีเป็นส่วนของ

ผลขาดทุนจากการให้บริการตามสัญญาประกันภัยที่ออก” (Loss Component of Insurance / Reinsurance Contract Issued) 

ของสัญญาประกันภัยที่อ้างอิง  (Underlying Contract) 

วิธีกำรค ำนวณ: 

ผลขาดทุนที่รับรู้จากสัญญาสัญญาประภัยอ้างอิงที่สร้างภาระ หรือกลายเป็นสัญญาที่สร้างภาระ  

คูณ 

ร้อยละของค่าสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยอ้างอิงที่กิจการคาดว่าจะได้รับคืนจากสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ 

กรณีทีกิ่จการจัดกลุ่ม (ในระดับหมวด (Category Level)) ของสัญญาประกันภัยอ้างอิงที่สร้างภาระที่ซื้อประกันภัยต่อรวมกบั

สัญญาประกันภัยอ้างอิงที่สร้างภาระที่ไม่ได้ซื้อประกันภัยต่อ กิจการต้องก าหนดวิธีการค านวณ Loss Recovery Component 

อย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถก าหนดเป็นอัตราสว่น (ร้อยละ) ของ Loss Component จากการให้บริการตามสัญญาประกันภัยอ้างองิ 
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1.10.2 วิธีกำรปันส่วนเบ้ียประกนัภัย (PAA) 

วิธี PAA เป็นทางเลือกในการวัดมูลค่าของบริการประกันวินาศภัยภายใต้สัญญาประกันภัยต่อท่ีใกล้เคียงกับวิธีการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

(ก่อนการบังคับใช้ IFRS 17) ซึ่งง่ายกว่าวิธี GMM 

อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถเลือกใช้วิธี PAA ได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเง่ือนไขต่อไปนี้ 

1. กิจการคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลของการวัดมูลค่าสัญญาประกันภัยต่อด้วยวิธี  PAA ไม่แตกต่างอย่างมีสาระส าคัญ  

จากการวัดมูลค่าสัญญาประกันภัยต่อด้วยวิธี GMM หรือ 

2. ระยะเวลาคุม้ครองของแต่ละสญัญาประกันภัยต่อในกลุ่มของสัญญาประกันภยัต่อท่ีถือไว้ น้อยกว่าหรอืเท่ากับ 1 ปี 

วิธี PAA ก าหนดให้กิจการประมาณการมูลค่าความคุ้มครองที่เหลืออยู่ (Remaining / Unexpired Coverage) ของบริการ       

ตามสัญญา เพื่อรับรู้มูลค่าของสัญญาประกันภัยต่อไว้ในรายการ “สินทรัพย์ / หนี้สินตามความคุ้มครองที่เหลืออยู่” (Assets / 

Liabilities for Remaining Coverage: ARC / LRC) ไปตลอดระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อ ซึ่งประกอบด้วย 

1) Net Expected Future Cash Flow: กระแสเงินสดสุทธิในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ตามสัญญาประกันภัยต่อที่ออก หรือ 

สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ ซึ่งเกิดจากการรับรู้เบี้ยประกันภัยต่อ  (Reinsurance Premiums) สุทธิจากต้นทุนเพื่อให้ได้มา           

ซึ่งการประกันภัยต่อ (Acquisition Costs) ณ วันท่ีรับรู้สัญญาประกันภัยต่อเมื่อเริ่มแรก 

รูปแบบการรับรู้เบี้ยประกันภัยต่ออาจอาศัยประสบการณ์ในอดีตหรือใช้รูปแบบการรับรู้รายได้ที่สอดคล้องกับวิธีการส ารอง

เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (UPR) เช่น 1/8th หรือ 1/24th System เพื่อโอน (Release) ไปรับรู้ในงบก าไรขาดทุนในแต่ละ

รอบระยะเวลาบัญชี ไปตลอดระยะเวลาบริการของกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อ 

ส าหรับต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งการประกันภัยต่อนั้น กิจการสามารถรับรู้ต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งการประกันภั ยต่อ ณ วันที่       

เกิดรายการได้ หากสัญญาสัญญาประกันภัยต่อมีระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 1 ปี (มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17           

ย่อหน้า 59 (ก)) 

การวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัยต่อด้วยวิธี PAA ไม่ได้ก าหนดให้กิจการต้องประมาณการกระแสเงินสดจากการเรียกร้อง   

ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยต่อ ซึ่งจะถูกรับรู้ในงบการเงินก็ต่อเมื่อเหตุการณ์ประกันภัยตามสัญญาเกิดขึ้น 

2) Discounting: กิจการไม่จ าเป็นต้องปรับมูลค่าของกระแสเงินสดตามสัญญาประกันภัยต่อที่วัดมูลค่าด้วยวิธี PAA                 

ซึ่งมีระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 1 ปี เว้นแต่จะมีมูลค่าที่เป็นสาระส าคัญ 

3) Loss Recovery Component: ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ท่ีวัดมูลค่าด้วยวิธี GMM 

ทั้งนี้ การวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัยต่อด้วยวิธี PAA อาจปรับใช้แนวความคิดเดียวกันกับเอกสารแนวทางปฏิบัติหัวข้อที่ 4 

“ทางเลือกในการใช้แบบจ าลองในการประเมิน (Choice of Measurement Model)”  
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1.11 กำรรับรู้รำยกำรของสัญญำประกันภัยต่อ (Reinsurance Contract Recognition)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ก าหนดหลักการส าหรับการรับรู้รายการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่างบการเงิน

ของกิจการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยต่อท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน 

1.11.1 รำยกำร “สินทรัพย์ / หนี้สินตำมควำมคุ้มครองที่เหลืออยู่” (Assets / Liabilities for Remaining Coverage: ARC / 

LRC) เป็นรายการในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งแสดงสิทธิ / ภาระผูกพันส าหรับบริการในอนาคตหรือความคุ้มครองที่เหลืออยู่   

จนกว่าจะสิ้นสุดความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยต่อ 

ARC / LRC ของสัญญาประกันภัยต่อที่ออก และ สัญญาประกันภัยตอ่ท่ีถือไว้ เป็นผลจากการประมาณการมูลค่า ดังต่อไปนี้: 

วิธีการวัดมลูค่า   
GMM  PAA  รายการ 

    1. FCF: ประมาณการกระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้น (Fulfillment Cash Flow) ตามสัญญาประกันภัยตอ่ 
ที่ออก หรือ สัญญาประกันภยัต่อที่ถือไว้ ซึ่งเป็นผลรวมของ 

    1.1. กระแสเงินสดสุทธิในอนาคตที่คาดการณไ์ว้ (Net Expected Future Cash Flow) ตามสญัญา
ประกันภัยต่อที่ออก หรือ สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว ้

    1.2. Discounting: 
การปรับมูลค่าของ 1.1 ให้สะท้อนค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับ 
1.1 ให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ณ วันท่ีรับรู้รายการ 

    1.3. RA: ค่าปรับปรุงค่าความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน (Risk Adjustment for Non – 
Financial Risk) 

    1.4. ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้รับประกันภัยต่อ (Non-Performance Risk) 

    2. CSM: ก าไรจากการให้บริการตามสัญญาประกันภัยต่อ (Contractual Service Margin) ของสัญญา
ประกันภัยที่ออก  
หรือ CSM – Net Gain หรือ CSM – Net Cost ของสัญญาประกนัภัยที่ถือไว ้

    3. Loss Component: องค์ประกอบท่ีเป็นส่วนของผลขาดทุนจากการให้บริการตามสัญญาประกันภัยตอ่
ที่ออก  
หรือ Loss Recovery Component: องค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุนที่เรียกคืนจากการท า
ประกันภัยต่อ 
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1.11.1.1 กำรรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก (Initial Recognition)  

กิจการต้องวัดมูลค่าของกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อ  (Unit of Account : UOA) ด้วยวิธี GMM หรือ PAA       

เพื่อรับรู้สิทธิ / ภาระผูกพันส าหรับบริการประกันภัยตามสัญญาประกันภัยต่อในงบการเงิน 

สัญญำประกันภัยต่อที่ออก 

กิจการต้องเริ่มรับรู้รายการของกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ออก เมื่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้     

เกิดขึ้นก่อน (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 ย่อหน้า 25 – 26) 

1. วันเริ่มต้นของระยะเวลาคุม้ครองของกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อทีอ่อก 

2. วันท่ีได้รับเงินครั้งแรกจากสัญญาประกันภัยต่อที่ออกซึ่งอยู่ในกลุ่มของสัญญาที่ถึงก าหนดช าระ  

อย่างไรก็ตาม หากสัญญาประกันภัยต่อที่ออกไม่มีวันที่ครบก าหนดช าระเงินตามสัญญา การรับช าระเงิน    

ครั้งแรกจากผู้เอาประกันภัยต่อ ถือว่าเป็นวันครบก าหนดช าระเงิน 

3. กลุ่มของสัญญาประกันภัยที่ออกเป็นสัญญาที่สร้างภาระ หรือ กลุ่มของสัญญาประกันภัยที่ออกกลายเป็น

สัญญาที่สร้างภาระ 

กรณีที่กลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อประกอบด้วยหลายสัญญา กิจการต้องรับรู้มูลค่า ณ วันที่เมื่อเริ่มแรกของ       

แต่ละสัญญา 

สัญญำประกันภัยต่อที่ถือไว้ 

กิจการต้องเริ่มรับรู้รายการของกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ เมื่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้    

เกิดขึ้นก่อน (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 ย่อหน้า 62 และ 62ก) 

1. วันเริ่มต้นของระยะเวลาคุม้ครองของกลุ่มของสัญญาประกันภัยที่ถือไว้ 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้แบบเป็นสัดส่วน (Proportional Reinsurance Contract) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ย่อหน้า 62ก ก าหนดให้กิจการชะลอการรับรู้สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้แบบเป็น

สัดส่วน โดยจะเริ่มรับรู้กลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้แบบเป็นสัดส่วน ณ วันที่กิจการรับรู้รายการในกลุ่มของสัญญา

ประกันภัยอ้างอิงอย่างน้อย 1 สัญญา 

2. วันที่กิจการรับรู้ กลุ่มของสัญญาประกันภัยอ้างอิงที่สร้ างภาระ ( Onerous Underlying Contract)               

ซึ่งสัญญาประกันภัยอ้างอิงดังกล่าวได้รับความคุ้มครองจากกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ (สัญญาประกันภัยต่อ                  

ให้ความคุ้มครองก่อน หรือ ณ วันท่ีกิจการรับรู้กลุ่มของสัญญาประกันภัยอ้างอิงที่สร้างภาระ) 

ทั้งนี้ รวมถึงสัญญาประกันภัยอ้างอิงที่สร้างภาระซึ่งกิจการรับประกันภัยก่อนวันท่ีสัญญาประกันภัยอ้างอิงนั้น

เริ่มคุ้มครอง ซึ่งก าหนดให้กิจการรับรู้สัญญาประกันภัยที่อ้างอิงดังกล่าว ณ วันที่เมื่อเริ่มแรกไว้ในงบการเงิน ดังนั้นจึงรับรู้กลุ่มของ

สัญญาประกันภัยที่ถือไว้ซึ่งให้ความคุ้มครองสัญญาประกันภัยที่อ้างอิงนั้นด้วย 

กรณีที่กลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ประกอบด้วยหลายสัญญา กิจการต้องรับรู้มูลค่า ณ วันที่เมื่อเริ่มแรก         

ของแต่ละสัญญา เมื่อกิจการรับรู้รายการของสัญญาประกันภัยที่อ้างอิงกับสัญญาประกันภัยต่อน้ันๆ 
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หากสัญญำประกันภัยที่ถือไว้ให้ความคุ้มครองเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นก่อนการซื้อสัญญาประกันภัยต่อ เช่น           

ความคุ้มครองต่อค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นตามตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน หรือค่าสินไหมทดแทนรวม (Loss Portfolio) 

ต้นทุนของการซื้อประกันภัยต่อส่วนที่ให้ความคุ้มครองดังกล่าวจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก าไรขาดทุน ณ วันที่รับรู้ สัญญา

ประกันภัยต่อท่ีถือไว้เมื่อเริ่มแรก 

สัญญำประกันภัยต่อที่วัดมูลค่ำด้วยวิธี GMM 

ณ วันท่ีรับรู้สัญญาประกันภัยต่อเมื่อเริ่มแรก 

 FCF: ประมาณการกระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้น (Fulfillment Cash Flow) ตามสัญญาประกันภัยต่อที่ออก 

หรือ สัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ จะถูกรับรู้ไว้ในรายการ ARC / LRC ของงบแสดงฐานะการเงิน 

 CSM: ก าไรที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ของสัญญาประกันภัยต่อที่ออก จะถูกรับรู้ไว้ในรายการ ARC / LRC ของ    

งบแสดงฐานะการเงิน 

 Loss Component: ผลขาดทุนจากการให้บริการตามสัญญาประกันภัยต่อที่ออกที่สร้างภาระ (Onerous 

Reinsurance Contract Issued) จะถูกรับรู้ไว้ในองค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุนจากการให้บริการตามสัญญาประกันภัยต่อ

ที่ออก (Loss Component) ในรายการ ARC / LRC ของงบแสดงฐานะการเงิน 

พร้อมกับการรับรู้ผลขาดทุนดังกล่าวทั้งจ านวนในรายการ “ค่าใช้จ่ายการบริการประกันภัย” (Insurance 

Service Expenses) ในงบก าไรขาดทุน 

 CSM – Net Gain: ก าไรสุทธิจากการซื้อประกันภัยต่อตามสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้  จะถูกรับรู้ไว้             

ในรายการ ARC / LRC ของงบแสดงฐานะการเงิน 

 CSM – Net Cost: ต้นทุนสุทธิจากการซื้อประกันภัยต่อตามสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้จะถูกรับรู้ไว้          

ในรายการ ARC / LRC ของงบแสดงฐานะการเงิน 

ส าหรับต้นทุนสุทธิ  (CSM – Net Cost) ของการซื้อประกันภัยต่อ ซึ่ ง สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้                     

ให้ความคุ้มครองเหตุการณ์ประกันภัยที่เกิดขึ้นก่อนการซื้อสัญญาประกันภัยต่อ กิจการต้องรับรู้ต้นทุนสุทธิดังกล่าวทันทีในงบก าไร

ขาดทุน ณ วันท่ีรับรู้สัญญาประกันภัยต่อเมื่อเริ่มแรก 

 Loss Recovery Component: ผลขาดทุนที่เรียกคืนจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ซึ่งให้ความคุ้มครอง

สัญญาประกันภัยอ้างอิงที่เป็นภาระ (Onerous Underlying Contract) จะถูกรับรู้ไว้ในองค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุน      

ที่เรียกคืนจากการท าประกันภัยต่อ (Loss Recovery Component) ในรายการ ARC / LRC ของงบแสดงฐานะการเงิน โดย Loss 

Recovery Component ของสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ซึ่งวัดมูลค่าด้วยวิธี GMM จะเป็นส่วนปรับปรุง CSM – Net Gain / CSM 

– Net Cost 

พร้อมกับการรับรู้ผลขาดทุนส่วนที่เรียกคืนดังกล่าวเป็นรายได้จากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ทั้งจ านวน        

ในรายการ “ค่าใช้จ่ายสุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ (Net Expenses From Reinsurance Contracts Held)” ในงบก าไร

ขาดทุน ไปพร้อมกับการรับรู้ Loss Component ของสัญญาประกันภัยต่อท่ีอ้างอิงที่สร้างภาระ 
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สัญญำประกันภัยต่อที่วัดมูลค่ำด้วยวิธี PAA 

ณ วันท่ีรับรู้สัญญาประกันภัยต่อเมื่อเริ่มแรก 

 การประมาณการมูลค่าความคุ้มครองของบริการในอนาคตตามสัญญาประกันภัยต่อที่ออก / สัญญาประกันภัยต่อ

ที่ถือไว ้จะถูกรับรู้ไว้ในรายการ ARC / LRC ของงบแสดงฐานะการเงิน 

 Loss Recovery Component จากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ จะถูกรับรู้ไว้ในรายการ ARC / LRC ของ

งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน ด้วยหลักเกณฑ์เดียวกับสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ทีว่ัดมูลค่าด้วยวิธี GMM 

1.11.1.2  กำรรับรู้รำยกำรในภำยหลัง (Subsequent Recognition) 

1. กิจการต้องทยอยโอน ARC / LRC ของสัญญาประกันภัยต่อที่วัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก ในส่วนของการบริการ

ประกันภัยต่อในรอบระยะเวลาปัจจุบันที่คาดการณ์ไว้ (Past Reinsurance Services) ไปรับรู้ในงบก าไรขาดทุนตามสัดส่วน             

การปันส่วนของหน่วยความคุ้มครองไปตลอดระยะเวลาความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อ 

สัญญำประกันภัยต่อที่วัดมูลค่ำด้วยวิธี GMM 

ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก 

 FCF: ประมาณการกระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัยต่อ  จะถูกทยอยตัดรายการ        

ตามสัดส่วนการปันส่วนของหน่วยความคุ้มครองไปตลอดระยะเวลาความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อ 

 CSM: ก าไรจากการให้บริการตามสัญญาประกันภัยต่อที่ออกจะถูกทยอยโอน (Release / Allocate) 

ไปรับรู้ไว้ในรายการ “รายได้การประกันภัย” (Insurance Revenue) ในงบก าไรขาดทุน 

 Loss Component: องค์ประกอบท่ีเป็นส่วนของผลขาดทุนจากการให้บริการตามสัญญาประกันภัยต่อ 

ที่ออกที่ถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนทั้งจ านวนเมื่อเริ่มแรก หรือ เมื่อสัญญาประกันภัยที่ออกเป็นสัญญาที่สร้างภาระ จะถูกทยอยรับรู้ 

“ส่วนกลับขององค์ประกอบที่ เป็นส่วนของผลขาดทุนจากการให้บริการตามสัญญาประกันภัยต่อ ” (Reversals of Loss 

Component) ไว้ในรายการ “ค่าใช้จ่ายการบริการประกันภัย” (Insurance Service Expenses) ในงบก าไรขาดทุน 

 CSM – Net Gain: ก าไรสุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้จะถูกทยอยโอน (Release / Allocate) 

ไปรับรู้ไว้ในรายการ “ค่าใช้จ่ายสุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้” (Net Expenses From Reinsurance Contracts Held)   

ในงบก าไรขาดทุน 

 CSM – Net Cost: ต้นทุนสุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้จะถูกทยอยโอน (Release / Allocate) 

ไปรับรู้ไว้ในรายการ“ค่าใช้จ่ายสุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้” (Net Expenses From Reinsurance Contracts Held)    

ในงบก าไรขาดทุน 

 Loss Recovery Component: องค์ประกอบที่เป็นส่วนของผลขาดทุนที่เรียกคืนจากการท า

ประกันภัยต่อที่ถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนทั้งจ านวนพร้อมกับการรับรู้ Loss Component ทั้งจ านวนเมื่อเริ่มแรกของสัญญา

ประกันภัยอ้างอิงที่สร้างภาระ จะถูกทยอยรับรู้ “ส่วนกลับของส่วนของผลขาดทุนท่ีเรียกคืนจากการท าประกันภัยต่อ” (Reversals 

of Loss Recovery Component) ไว้ในรายการ “ค่าใช้จ่ายสุทธิจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้  (Net Expenses From 

Reinsurance Contracts Held)” พร้อมกับการรับรู้  “ส่วนกลับของส่วนขาดทุนจากการให้บริการ” (Reversals of Loss 

Component) ตามสัญญาอ้างอิง 
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ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก 

 มูลค่าความคุ้มครองของการบริการประกันภัยต่อในรอบระยะเวลาปัจจุบันที่คาดการณ์ไว้ (Past 

Reinsurance Services) จะถูกรับรู้ในรายการ “รายได้การประกันภัย (Insurance Revenue)” ในงบก าไรขาดทุน 

 Loss Recovery Component จากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ จะถูกทยอยรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 

ด้วยหลักเกณฑ์เดียวกับสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ท่ีวัดมูลค่าด้วยวิธี GMM 

2. วัดมูลค่าตามบัญชีของกลุ่มสัญญาประกันภัยใหม่ (Remeasure) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของสัญญา

ประกันภัยต่อ หรือ เมื่อมีข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป และรับรู้รายการในงบการเงิน ณ สิ้นรอบระยะเวลารายงานในแต่ละงวด 

สัญญำประกันภัยต่อที่วัดมูลค่ำด้วยวิธี GMM 

ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กิจการต้องประมาณกระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญา (FCF)  

โดยใช้สมมติฐานปัจจุบัน และปรับปรุงก าไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา (CSM) / Loss Component / Loss Recovery 

Component เพื่อให้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริการในอนาคต 

ผลกระทบทางการเงิน และก าไรที่สามารถรับรู้จากการให้บริการตามสัญญาประกันภัยในช่วงเวลานั้น ก าไรขั้นต้นจากการให้บริการ

ตามสัญญาที่ถูกปรับปรุงคือก าไรที่ยังไม่ได้รับรู้ในงบก าไรขาดทุน เนื่องจากก าไรดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบริการที่จะได้รับในอนาคต 

ผลรวมของกระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ ถูกปรับปรุง และก าไรขั้นต้นจากการให้บริการ         

ตามสัญญา  / Loss Component / Loss Recovery Component ที่ถูกปรับปรุง คือมูลค่าตามบัญชีของกลุ่มสัญญาประกันภัย 

ณ รอบระยะเวลารายงานในแต่ละงวด 

 

CSM ของ 
สญัญาประกนัภยัต่อท่ีออก* 
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สัญญำประกันภัยต่อที่วัดมูลค่ำด้วยวิธี PAA 

ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กิจการต้องประมาณกระแสเงินสดสุทธิในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ (Net 

Expected Future Cash Flow) ตามสัญญาประกันภัยต่อที่ออก หรือ สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ ซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยต่อ 

(Reinsurance Premiums) สุทธิจากต้นทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งการประกันภัยต่อ (Acquisition Costs) / Loss Component / Loss 

Recovery Component โดยใช้สมมติฐานปัจจุบัน และ ปรับปรุง ARC / LRC ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ในอนาคต ณ รอบระยะเวลา

รายงานในแต่ละงวด 

1.11.2 รำยกำร “สินทรัพย์ / หนี้สินส ำหรับค่ำสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว” (Liabilities for Incurred Claims: ALC / LIC) 

เป็นรายการในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งแสดงสิทธ ิ/ ภาระผูกพันส าหรับบริการหรือความคุ้มครองที่เกิดขึ้นแล้วตามสัญญาประกันภัยต่อ 

แม้ว่าจะยังไม่ได้รับรายงานความเสียหาย และค่าใช้จ่ายอื่นจากการประกันภัยต่อ 

CSM ของ 
สญัญาประกนัภยัต่อท่ีถือไว*้ 
 

*แหล่งทีม่า: KPMG Insurance Contracts, First Impressions: 2020 edition, IFRS 17 July 2020 

 



59 

ลิขสิทธิ์ของสมาคมประกันวินาศภยัไทย ห้ามน าไปใช้ในการแสวงหาก าไรทางการค้า 

1.12 ตัวอย่ำงแบบจ ำลองควำมเสี่ยงส ำหรับกำรไม่ปฏิบัติตำมสัญญำของผู้รับประกันภัยต่อ (Non-

Performance Risk Modelling) 
ในการพิจารณากระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ มูลค่าของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต         

ที่จะได้รับจากสัญญาประกันภัยต่อจะสุทธิจากค่าเผื่อของผลกระทบจำกควำมเสี่ยงที่ผู้รับประกันภัยต่อไม่สำมำรถปฏิบัติ         

ตำมสัญญำ เพื่อสะท้อนถึงการผิดนัดช าระหนี้ ข้อพิพาทที่ท าให้การช าระเงินลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสถานะทางการเงิน  และ

สถานะเครดิตของของผู้รับประกันภัยต่อ และผลกระทบจากมูลค่าของหลักประกัน 

ส าหรับสัญญาประกันภัยต่อที่ออกจะไม่รวมความเสี่ยงน้ี (มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 ย่อหน้า 31) 

ค่ำเผ่ือควำมเสี่ยงจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำของผู้รับประกันภัยต่อ (Allowance for Non-Performance Risk) 

แนวปฏิบัติฉบับนี้ น าตัวอย่างในการประมาณการค่าเผื่อการผิดนัดช าระหนี้ (Default Allowance) ที่อยู่ในกระแสเงินสดที่ท าให้

เสร็จสิ้นตามสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้มาจากการพิจารณาใช้วิธีการประเมินผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น                

ตามแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมของประเทศมาเลเซีย 

ทั้งนี้ กิจการสามารถพิจารณาใช้แบบจ าลองอื่นที่เหมาะสมกับสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ของกิจการ 

ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expected Credit Losses: ECL) 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นค าศัพท์จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ซึ่งหมายถึง เงินส ารอง          

ที่ค านวณด้วยการถ่วงน้ าหนักความน่าจะเป็น เพื่อส ารองผลขาดทุนจากการด้อยค่าจากการที่กิจการรับรู้สินทรัพย์ทางการเงิน        

ด้วยวิธีต้นทุนตัดจ าหน่าย (Amortization Cost) หรือวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Fair Value through Other 

Comprehensive Income: FVOCI) ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 แบบจ าลองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า

จะเกิดขึ้นคือการใช้วิธีมองไปข้างหน้า (Forward-Looking) เพื่อประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่า 

ตัวอย่ำงวิธีกำรค ำนวณควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 

ขั้นตอน รำยกำร แหล่งที่มำ กำรค ำนวณ 

1 
 

มูลค่าทีค่าดว่าจะเรียกคืนจากการท าประกันภัยต่อ 

(Expected Recoveries)1 
ค านวณโดยผู้เอาประกันภัยต่อ (A) 

2 
 

มูลค่าที่คาดว่าจะเรียกคืนฯ สุทธิจากหลักประกัน 
(Expected Recoveries, Net of Collateral) 

ค านวณโดยผู้เอาประกันภัยต่อ (B) = (A) – Collateral 

3 
 
 

ค่าความน่าจะเป็นที่ผู้รับประกันภัยต่อจะผิดสัญญาใน
แต่ละอันดับความน่าเชื่อถือ (รายปี)  

(Probability of Default for the Rating)2 

หน่วยงานจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือ 

(C) 

4 
 

มูลค่าที่คาดว่าจะผิดสัญญา  

(Exposure to Default) 
ค านวณ (D) = (B) x (C) 
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ขั้นตอน รำยกำร แหล่งที่มำ กำรค ำนวณ 

5 
 

มูลค่าที่คาดว่าจะสูญ (Possible Loss) 
 

ค านวณ 
(E) = (1–Recovery %) x 

(D) 

6 
 
 

มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้ับช าระจากผูร้ับประกันภัยต่อ 
(รวมความเสี่ยงด้านเครดิต)  
(Expected Recoveries incl. Credit Risk) 

ค านวณ (F) = (B) – (E) 

1 ร้อยละของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสามารถค านวณได้จากประสบการณ์ของกิจการ ในกรณีที่กิจการมีข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 

มิเช่นนั้นร้อยละของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจะถือว่าเท่ากับ 0% 
2 ความน่าจะเป็นของการผิดนัดช าระในการจัดอันดับอาจมาจากสถาบันจัดอันดับเครดิตหรืออ้างอิงจากตารางการเปลี่ยนแปลง      

ที่รายงานโดยหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เช่น บริษัท เอสแอนด์พี โกลบอล เรทติ้ง (S&P Global Ratings) 

ในการค านวณความเสี่ยงด้านเครดิต ผู้เอาประกันภัยต่อสามารถรวมกลุ่มบริษัทประกันภัยต่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ใกล้เคียงกัน

เพื่อค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับช าระจากผู้รับประกันภัยต่อ โดยสามารถแยกมูลค่าแต่ละรายด้วยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ      

การผิดนัดช าระในมูลค่าที่คาดว่าจะเรียกคืนจากการท าประกันภัยต่อ สุทธิจากหลักประกัน 

กำรรับรู้รำยกำรเมื่อเร่ิมแรก (Initial Recognition): 

ผู้เอาประกันภัยต่อต้องรับรู้ประมาณการกระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญาในเรื่องความเสี่ยงที่ผู้รับประกันภัยต่อ         

ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดของภาระผูกพัน ไว้ในการค านวณก าไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา (CSM) ตั้งแต่การรับรู้

สัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้เมื่อเริ่มแรก 

กำรรับรู้รำยกำรในภำยหลัง (Subsequent Recognition): 

โดยปกติค่าเผื่อการผิดนัดช าระหนี้จะสะท้อนถึงสถานะทางการเงินในปัจจุบัน และสถานะเครดิตของคู่สัญญาประกันภัยต่อ 

รวมถึงโอกาสที่เง่ือนไขเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ดังนั้น การวัดมูลค่าในภายหลังของค่าเผื่อความเสี่ยงจากการไม่สามารถ

ปฏิบัติตามสัญญาของผู้รับประกันภัยต่อจะไม่ส่งผลให้มีการปรับปรุงก าไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา (CSM) ในงบแสดง

ฐานะการเงิน โดยมูลค่าฯ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการประเมิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกจะถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุน ณ งวด    

ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ข้อพิพำท 

ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต ผู้เอาประกันภัยต่ออาจสมมติว่าไม่มีความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดจากข้อพิพาท ถ้าไม่มีหลักฐาน         

ที่แสดงว่าผู้เอาประกันภัยต่ออาจไม่ได้รับเงินทั้งหมดภายใต้เงื่อนไขของสัญญาอันเนื่องมาจากข้อพิพาท การประมาณการความเสี่ยง

ของข้อพิพาทอาจขึ้นอยู่กับผลขาดทุนทีเ่กิดขึ้น (Loss Incurred) 

หลักประกันที่ถูกก าหนดไว้เมื่อมีการท าสัญญาประกันภัยต่อ อาจรวมถึง 

 ทรัพย์สินที่ค้ าประกันโดยผู้รับประกันภัยต่อ (Assets Pledged by the Reinsurer) 
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 การค้ าประกันทางการเงิน รวมถึงตราสารเครดิต (Letters of Credit) และ วงเงินสินเชื่อแบบผูกพันไว้แล้วท่ียังไม่ได้เบิกถอน 

(Undrawn Committed Facilities) 

กำรเปิดเผยควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 

การเปิดเผยความเสี่ยงด้านเครดิต ก าหนดให้เปิดเผยมูลค่าของประมาณการความเสี่ยงด้านเครดิตสูงสุด (Maximum Exposure to 

Credit Risk) ของการประกันภัยและการประกันภัยต่อแยกกัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพเครดิตของสินทรัพย์      

จากสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ 

กำรรวมควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของภำระผูกพันตำมสัญญำประกันภัยต่อไว้ในค่ำกำรปรับปรุงควำมเสี่ยง 

(Risk Adjustment) มีการตีความ 2 แนวทาง  

 การตีความประการแรก ไม่พิจารณาความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดของภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยต่อ

รวมไวัในค่าปรับปรุงความเสี่ยง เนื่องจากไม่ใช่การโอนความเสี่ยงอย่างเป็นทางการภายใต้สัญญา  ผู้เอาประกันภัยต่อควรรวม       

ความเสี่ยงดังกล่าวไว้ในกระแสเงินสดก่อน แล้วจึงค านวณค่าปรับปรุงความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน

ร่วมกับกระแสเงินสด 

 การตีความอีกทางเลือกหนึ่ง คือความเสี่ยงของคู่สัญญาควรน ามารวมพิจารณาในค่าปรับปรุงความเสี่ยง เนื่องจากเป็น      

ความเสี่ยงท่ีระดับกิจการที่มีผลต่อผู้เอาประกันภัยต่อ อันเนื่องมาจากการท าสัญญา 
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2. แนวทำงปฏิบัติตัวอย่ำง 

2.1 กำรจ ำแนกสัญญำประกันภัยต่อที่ออก / สัญญำประกันภัยต่อที่ถือไว้ (Identification of Reinsurance Issued/Held) 

สัญญำรับประกันภัยต่อเฉพำะรำยและสัญญำเอำประกนัภัยต่อเฉพำะรำย (Facultative Inwards/Outwards) 

สัญญาการประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย คือสัญญาประกันภัยต่อท่ีผู้รับประกันภัยต่อสามารถรับหรือปฏิเสธแต่ละความเสี่ยงที่เสนอ

โดยผู้เอาประกันภัยต่อ ในทางกลับกันภาระผูกพันของสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเฉพาะราย (Facultative Obligatory 

Treaty) เป็นสัญญาที่ผสมกันระหว่างการประกันภัยต่อเฉพาะราย (FAC) และการประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty) ซึ่งผู้เอา

ประกันภัยต่อ (Ceding Company) สามารถเลือกที่จะถ่ายโอนส่วนของความเสี่ยงให้แก่ผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งผู้รับประกันภัยต่อจะ

เป็นผู้ที่ซึ่งถูกบังคับให้ยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว 

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การท าประกันภัยต่อเฉพาะราย (Facultative Arrangement) นั้น อยู่ใน

ขอบเขตของ 'สัญญาประกันภัย' โดยที่สัญญารับประกันภัยต่อเฉพาะรายจะถือว่าเป็นสัญญารับประกันภัยโดยตรงส าหรับส่วนของ

ความเสี่ยงท่ียอมรับไว้เองและสัญญาเอาประกันภัยต่อเฉพาะรายจะถือว่าเป็นสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ส าหรับส่วนของความเสี่ยง

ที่โอนให ้ 

อย่างไรก็ตาม สัญญาประกันภัยต่อตามสัญญาแบบเฉพาะรายไม่ควรถูกรวมไว้ในพอร์ตโฟลิโอของการประกันภัยต่อเฉพาะราย 

(Facultative Portfolio) แต่ควรถูกรวมไว้ในพอร์ตโฟลิโอของการประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty Portfolio) แทน 

กำรรับประกันภัยต่อย้อนหลัง (Retroactive Reinsurance) 

สัญญาประกันภัยต่อย้อนหลังที่ให้ความคุ้มครองต่อค่าสินไหมทดแทนส าหรับเหตุการณ์ประกันภัยที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต หรือเรียกว่า 

ส ารองส าหรับความเสี่ยงภัย (Risk Reserve) ยกตัวอย่างเช่น การโอนความรับผิดชอบส าหรับคา่สินไหม (Loss Portfolio Transfer: 

LPT) หรือผู้รับประกันภัยต่อเรียกว่า Portfolio Withdrawer และอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ พัฒนาการของความคุ้มครองที่สูงขึ้น 

(Adverse Development Cover: ADC) และตัวอย่างสุดท้ายก็คือการผสมผสาน 2 รูปแบบ ระหว่างการโอนความรับผิ ดชอบ

ส าหรับค่าสินไหม และ พัฒนาการของความคุ้มครองที่สูงขึ้น นั้นเอง การเอาประกันภัยต่อนั้นจะได้รับความคุ้มครองหนี้สินส าหรับ

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นตามสัญญาประกันภัยอ้างอิง (Underlying Liabilities for Incurred Claims) ของผู้เอาประกันภัยต่อ 

(Cedant) ซึ่งไม่ควรรับรู้ในหนี้สินส าหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ (Liability for Remaining Coverage: LRC) และควรมีการ

ประมาณการองค์ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนส าหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว 

อย่างไรก็ตาม จากมุมมองของผู้รับประกันภัยต่อ สัญญาการโอนความรับผิดชอบส าหรับค่าสินไหมนั้นถือเป็นสัญญาประกันภัยต่อที่

ออก ผู้รับประกันภัยต่อควรวัดมูลค่าของหนี้สินส าหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ เมื่อรับโอนสัญญาการโอนความรับผิดชอบส าหรับ

ค่าสินไหมจากบริษัทผู้รับประกันภัยต่อรายเดิมเพื่อแลกกับเบี้ยประกันภัยต่อ สัญญาประกันภัยต่อจะถูกตัดรายการในกรณี ที่        

ผู้รับประกันภัยต่อปิดบัญชีด้วยวิธีตัดภาระผูกพัน (Clean-Cut) ในภายหลัง 
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2.2 กำรรวมองค์ประกอบของสญัญำประกันภัย (Combination of Contracts) 

กำรจัดกำรประกันภัยร่วม (Coinsurance)  

การจัดการประกันภัยร่วม หมายถึงการแบ่งรับความเสี่ยงของบริษัทประกันภัยหลายแห่งในหลากหลายข้อก าหนดในสัญญา          

ซึ่งผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมสัญญาฉบับเดียวกันภายใต้เงื่อนไขการประกันภัยร่วมโดยมีบริษัทผู้จัดการประกันภัย (Lead Insurance) 

เป็นผู้ออกสัญญาในนามของบริษัทผู้เข้าร่วมสัญญาทั้งหมด  (Following Insurer) และเป็นผู้เก็บค่าเบี้ยประกันภัยและจัดการ        

ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งบริษัทประกันภัยรับรู้เบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนที่ตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้และเรียกเก็บ                

ค่าด าเนินการจากบริษัทผู้เข้าร่วมสัญญา 

สัญญาประกันภัยร่วมไม่ถือว่าเป็นสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ (Reinsurance Contracts Held) เนื่องจากข้อตกลงในการ

ประกันภัยร่วมภายใต้ขอบเขตของ "สัญญาประกันภัย" เป็นข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยที่เข้าร่วมแต่ละราย 
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2.3 องค์ประกอบท่ีเป็นกำรลงทนุโดยใช้วิธีปันส่วนเบ้ียประกนัภยั 

พิจารณาเบี้ยประกันภัยต่อ 1,000 บาท และได้รับค่าบ าเหน็จจากการเอาการประกันภัยต่อ 200 บาท 

 เงื่อนไขที่ 1: ค่าบ าเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อไม่เกี่ยวข้องกับกับค่าสินไหมทดแทน (Non-contingent on Claims) 

 เง่ือนไขที่ 2: หากไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยต่อจะจ่ายค่าบ าเหน็จก าไร (Profit Commission) 

จ านวน 50 บาท 

 เงื่อนไข 3: ช าระเบี้ยประกันภัยต่อสุทธิจากค่าบ าเหน็จฯ 

- สมมติฐาน1: ไม่มีค่าสินไหมทดแทนใด ๆ เกิดขึ้นในงวดการเงินนั้น ๆ 

- สมมติฐาน 2: ค านวณมูลค่าของสัญญาประกันภัยต่อด้วยวิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย (PAA) 

ผู้เอาประกันภัยต่อรับรู้ค่าใช้จ่าย 800 บาท (เบี้ยประกันภัยต่อ 1,000 บาทหักค่าบ าเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ 200 บาท) 

ผลกระทบของค่าบ าเหน็จที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าสินไหมทดแทนเทียบเท่ากับการลดลงของเบี้ยประกันภัยต่อ เช่น การคิด                

เบี้ยประกันภัยที่ลดลงส่วนผลกระทบของค่าบ าเหน็จที่เกี่ยวข้องกับค่าสินไหมทดแทนเทียบเท่ากับผลต่างระหว่างส่วนที่เรียกคืน     

ที่จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยต่อ 

มุมมองของผู้เอำประกันภัยต่อ 

ค่าบ าเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ (Reinsurance Commissions) ถูกหักออกจากเบี้ยประกันภัยต่อ ในขณะที่ค่าบ าเหน็จก าไร 

ไม่ได้ถูกรับรู้เป็นองค์ประกอบท่ีเป็นการลงทุนของสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ตามตัวอย่างน้ี 

รำยกำรบัญช ี Cedant (฿)  

เบี้ยประกันภัยต่อ (Ceded Premium) (PAA) (1,000)  

ค่ำบ ำเหน็จจำกกำรเอำประกันภัยต่อ (Non-claim Contingent Commission) (PAA) (200)  

(เบี้ยประกันภยัต่อสุทธิจำกค่ำบ ำเหน็จฯ) 

รำยได้จำกกำรประกันภัยต่อ (Ceded Revenue) 
(800)     (a)  

ค่ำบ ำเหน็จทีข่ึ้นอยู่กับค่ำสินไหมทดแทน 50  

ค่ำสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืน (Claim Recovery) 50      (b) อ้ำงอิงจำกเงื่อนไข 2 

ค่ำใช้จ่ำยสุทธิจำกสญัญำประกันภยัตอ่ (Net Expenses from Reinsurance Contract) (750)     (a) – (b)  

- ในการแสดงรายการผลลัพธ์จากการเอาประกันภัยต่อในบรรทัดเดียว ไม่พบความแตกต่างหากบันทึกรายการเบี้ยประกันภัย 

จ านวน 200 บาทหลังการท าสัญญาประกันภัยต่อ 

- ค่าบ าเหน็จก าไรถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับค่าสินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืน 

ไม่ต้องปรับปรุงรายไดส้ าหรับค่าบ าเหน็จก าไรเนื่องจากไม่ได้ถูกรับรูว้่าเป็นองค์ประกอบท่ีเป็นการลงทนุของสัญญาประกันภัยต่อใน

ตัวอย่างนี ้

มุมมองของผู้รับประกันภัยต่อ 
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ค่าบ าเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ (Reinsurance Commissions) ถูกหักออกจากเบี้ยประกันภัยต่อ ในขณะที่ค่าบ าเหน็จก าไร 

(Profit Commissions) ถูกรับรู้ว่าเป็นองค์ประกอบท่ีเป็นการลงทุนของสัญญาประกันภัยต่อท่ีออกตามตัวอย่างน้ี 

รำยกำรบัญช ี ผู้รับประกันภัยต่อ (฿) 

เบี้ยประกันภัยต่อรับ (PAA) 1,000 

ค่ำบ ำเหน็จจำกกำรรับประกันภัยต่อ (PAA) 

กำรปรับปรุงองค์ประกอบที่เป็นกำรลงทุนที่ไม่สำมำรถแบง่แยกได ้ 

(200) 

(50) 

รำยได้จำกสัญญำประกันภัยต่อ  750 

ค่ำบ ำเหน็จค้ำงจำ่ยทีเ่กี่ยวข้องกบักำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน (50) 

กำรปรับปรุงองค์ประกอบที่เป็นกำรลงทุนที่ไม่สำมำรถแบง่แยกได้  50 

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรใหบ้ริกำรตำมสัญญำประกันภัย 0 

ผลลัพธ์จำกสัญญำประกันภยั 750 

- ในการแสดงรายการค่าใช้จ่ายหลังพิจารณาสัญญาประกันภัยต่อที่ออก ไม่พบความแตกต่างหากบันทึกรายการเบี้ยประกันภัย 

จ านวน 200 บาทหลังสัญญาประกันภัยต่อท่ีออก 

- วิธีการปฏิบัติทางบัญชีส าหรับค่าบ าเหน็จก าไรคือการรับรู้รายการด้านเดบิต (Debit) เหมือนกับที่ปฏิบัติในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (TFRS 4) อย่างไรก็ตาม ผู้รับประกันภัยต่อต้องปรับปรุงรายได้จากสัญญาประกันภัยต่อเนื่อง

จากค่าบ าเหน็จก าไรถูกรับรู้เป็นองค์ประกอบท่ีเป็นการลงทุน 

- ดังนั้นผู้ใช้งบการเงินจะไม่เห็นรายการค่าบ าเหน็จก าไรในส่วนของรายได้จากสัญญาประกันภัยต่อหรือค่าใช้จ่ายจากการ

ให้บริการตามสัญญาประกันภัยต่อหลังจากท่ีมีการปรับปรุงรายการรายได้ไปแล้ว 
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2.4 ตัวอย่ำงส ำหรับกำรก ำหนดอัตรำค่ำบ ำเหน็จแบบอัตรำเลื่อน (Sliding Scale Commission)  

ส่วน ก: การประกันอัคคีภัยและภยัพิเศษอ่ืนๆ (Fire & Allied Perils) 

อัตราเลื่อน (Sliding Scale แบบ Provisional) ที่ 42.5% 

อัตราส่วนคา่สินไหมทดแทน คือ อัตราส่วนระหว่างมลูค่าความสญูเสียที่เกิดขึ้นกับเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วน ข: การประกันภัยความเสีย่งภัยทรัพยส์ิน (Industrial All Risks): 35% 

 

 

 

   

อัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน อัตรำค่ำบ ำเหน็จ 

45% หรือสูงกว่า  35% (ขั้นต่ า) 
44% - 44.99% 36% 
43% - 43.99% 37% 

42% - 42.99% 38% 
41% - 41.99% 39% 

39% - 39.99% 41% 
38% - 38.99% 42% 

37% - 37.99% 43% 
36% - 36.99% 44% 

35% - 35.99% 45% 
34% - 34.99% 46% 
33% - 33.99% 47% 
32% - 32.99% 48% 
31% - 31.99% 49% 

น้อยกว่า 31% 50% (ขั้นสูง) 
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2.5 ตัวอย่ำงส ำหรับกำรก ำหนดอัตรำค่ำบ ำเหน็จก ำไร (Profit Commission)  

ในส่วนของการประกันภยั
ความเสีย่งภัยทรัพยส์ินเท่านั้น 

25%  
- สามารถยกยอดผลขาดทุนเป็นเวลา 3 ปี  
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการคอื 5% 

หากสัญญาประกันภัยต่อมีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องหลายปี ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้

บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อบริหารสัญญาประกันภัยต่อนั้นด้วยความระมัดระวังมากขึ้นและท าให้สัญญาประกันภัยต่อนั้น            มี

ผลประกอบการที่เป็นก าไรอีก บริษัทผู้รับประกันภัยต่อบางแห่งได้น าข้อก าหนดให้บรษิัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องมาร่วมรับผดิชอบใน

กรณีที่สัญญาประกันภัยต่อนั้นมีผลประกอบการขาดทุน ซึ่งเรียกว่าข้อก าหนดการมีส่วนร่วมในผลขาดทุน (Loss Participation 

Clause) มาใช้ในสัญญาประกันภัยต่อบางประเภทโดยเฉพาะสัญญาประกันอัคคีภัยต่อส่วนเกินช้ันที่หนึ่ง (Fire First Surplus 

Treaty) เพื่อเป็นการแบ่งผลขาดทุนของสัญญาประกันภัยต่อนั้นระหว่างบริษัทผู้เอาประกันภัยต่อและบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ 

ข้อก าหนดนี้ จึ ง เปรียบเสมื อนกับการกลับรายการค่ าบ า เหน็ จก า ไร  (Reverse Profit Commission) โดยก าหนดให้                   

บริษัทผู้เอาประกันภัยต่อต้องเข้ามาร่วมเฉลี่ยความเสียหายในสัดส่วนกี่เปอร์เซ็น เมื่อมีอัตราส่วนรวม (Combined Ratio) เกินกว่า

อัตราส่วนท่ีตกลงกันไว้ 

2.6 ตัวอย่ำงวิธีกำรค ำนวณเงินส ำรองและตัวแปรถูกที่มีเงื่อนไขในกำรปิดสัญญำด้วยวิธีติดพัน (Run-off) 

การโอนความรับผดิชอบ (Portfolio Transfer) เป็นการระบุวิธีการที่จะใช้ในการโอนความรับผิดชอบส าหรับเบี้ยประกันภัย 

(Premium Portfolio Transfer) และการโอนความรับผดิชอบส าหรับค่าสินไหม (Loss Portfolio Transfer) ที่ยังค้างจ่าย 

ตัวอย่ำงเช่น 

พอร์ตโฟลิโอ : การโอนความรับผิดชอบส าหรับเบี้ยประกันภัย : วิธี 1/24 ทีห่ักค่าบ าเหน็จ 

       การโอนความรับผิดชอบส าหรับค่าสินไหม : 100% ของค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย  
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2.7 ตัวอย่ำงใบแจ้งสัญญำประกันภัยต่อที่ให้ควำมคุ้มครองไม่เป็นสัดส่วน 

บริษัทเอาประกันภัยต่อ ABC Modern Insurance Company Limited, Thailand 

ระยะเวลา  12 เดือน เริ่มจาก วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2552 

เกณฑ์เวลาที่เกดิความเสียหาย (Loss Occurring Basis) 

ประเภท การประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน (Excess of Loss) 

กลุ่ม (Class) ธุรกิจการประกันภัยรถยนต์ทั้งหมด (ทุกภาคส่วน) แผนกรถยนต์โดยเป็นสัดส่วนท่ีบริษัทแบก

รับความเสี่ยงไวเ้องในรายการบญัชีสุทธิ (Net Account) รวมถึงธุรกิจการประกันภัยรถยนต์

ภาคสมัครใจและการประกันภัยการบาดเจ็บทางร่างกายส าหรับบคุคลภายนอกภาคบังคับ 

จ านวนเงินเอาประกันภัย 

(Limits) 

  

  

(ก)   ระดับชั้นแรก (First Layer) 

ค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์สุทธิ (Ultimate Net Loss) 4 ล้านบาท ส าหรับการ

สูญเสียแตล่ะครั้งหรือการสญูเสียต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เดยีว 

  

ส่วนเกิน 

ค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์สุทธิ 1 ล้านบาท ส าหรับการสูญเสียแต่ละครั้งหรือการ

สูญเสียต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากเหตุการณเ์ดียว 

  

จ านวนจ ากัดรวม (Aggregate Limit) : 

10 ล้านบาท ภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 

(ข)   ระดับชั้นที่สอง (Second Layer)  

ค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์สุทธิ 15 ล้านบาท ส าหรับการสญูเสียแตล่ะครั้งหรือการ

สูญเสียต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากเหตุการณเ์ดียว 

  

ส่วนเกิน 

ค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์สุทธิ 5 ล้านบาท ส าหรับการสูญเสียแต่ละครั้งหรือการ

สูญเสียต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากเหตุการณเ์ดียว 

  

การคืนสูส่ถานะของกรมธรรม์ (Reinstatement) : 

คืนสู่สถานะเตม็จ านวนสามครั้ง แต่ละครั้งท่ีเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม 100% (ตาม

สัดส่วนของจ านวน 100% ตามเวลา) 
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จ านวนเงินเอาประกันภัย (Limits) 

 

(ค)   ระดับชั้นที่สาม (Third Layer) 

ค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์สุทธิ (Ultimate Net Loss) 200 ล้านบาท ส าหรับการ

สูญเสียแตล่ะครั้งหรือการสญูเสียต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์เดยีว 

 

ส่วนเกิน 

ค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์สุทธิ 20 ล้านบาท ส าหรับการสญูเสียแตล่ะครั้งหรือการ

สูญเสียต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากเหตุการณเ์ดียว 

 

การคืนสูส่ถานะของกรมธรรม์ (Reinstatement) : 

คืนสู่สถานะเตม็จ านวนหนึ่งครั้ง แต่ละครั้งท่ีเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม 100% (ตาม

สัดส่วนของจ านวน 100% ตามเวลา) 

เบี้ยประกันภัย (ก)   ปรับปรุงที ่ข/ค X 100%/80% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิรวม 

รายได้เบี้ยประกันภัยรับ (Retained Premium): 

ขั้นต่ า (Minimum) 0.225% 

ขั้นสูงสุด (Maximum) 1.250% 

(ข)   0.168% ของรายได้เบี้ยประกันภัยสุทธิรวม (Gross Net Retained 

Premium Income) 

(ค)   0.192% ของรายได้เบีย้ประกันภัยสุทธิรวม 

เบี้ยประกันภัยฝากและเบี้ย

ประกันภัยขั้นต่ า 

(Minimum & Deposit 

Premium: M&DP) 

 

85% ขั้นต่ า  

(ก)   1,530,000 บาท – 

(ข)   1,142,400 บาท –  

(ค)   1,305,600 บาท – 

รวมเป็น 3,978,000 บาท และช าระเป็นรายไตรมาส 

เงื่อนไขทั่วไป 

  

Ultimate Net Loss Clause 

Net Retained Line Clause 

Extended Loss Reporting  

Index Clause (10% Franchise – base 1/1/2009) 

72 Hours Clause  
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ข้อยกเว้น Excess of Loss Acceptances 

Obligatory Treaties and Pools 

War and Civil War Exclusion Clause 

Nuclear Energy Risks Exclusion (NMA 1975) 

Racing, Rallies and Speed Trials 

Railways, tramways, hovercraft and the like 

Vehicles not running on terra firma 

Manufacturers’ stock 

Terrorism Exclusion Clause    

ค่านายหน้า (Brokerage)  10% และไม่มีค่านายหน้าส าหรับการคืนสูส่ถานะของกรมธรรม์ 

เนื้อหา / ข้อความ ขึ้นอยู่กับข้อความในสัญญาประกนัภัยต่อฉบับเต็ม 

ข้อมูล (Information) 

  

1) ประสบการณ์การสูญเสียในอดตีของการประกันภยัต่อตามสญัญา (Past 

Loss Experience of Treaty) 

2) ลักษณะของความเสี่ยง (Risk Profile) และ ลักษณะของความเสียหาย (Loss 

Profile) 

3) รายได้เบี้ยประกันภัยสุทธิรวม (GNPI) ส าหรับ พ.ศ. 2551 = 720 ล้านบาท 

4) ประมาณการรายไดเ้บี้ยประกันภัยสุทธิรวม = 800 ล้านบาท  

ตัวกลาง (Intermediary) 

  

ABC Reinsurance Brokers Co., Ltd. 

บริษัทผู้จัดการประกันภัยต่อ 

(Treaty Leader) 

XYZ Reinsurance Company  

  

สัดส่วนการรับประกันภัยต่อของ

ผู้น า (Leader’s Share) 

50% 

  

สัดส่วนการรับประกันภัยต่อของ

บริษัทท่ีเข้าร่วม  

 

 

หมายเหต ุ  
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3. ค ำถำมที่พบบ่อย 

3.1 วิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยต่อที่ถือไว้ (Premium Allocation Approach for Reinsurance 

Contracts Held) 

ย่อหน้าท่ี 69 ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17  

กิจการอาจใช้วิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย (PAA) ที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 55 – 56 และ 59 (น ามาใช้กับสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ 

(Reinsurance Contract Held) ซึ่งมีความแตกต่างจากสัญญาประกันภัยที่ออก เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือการลดลงของค่าใช้จ่าย

แทนที่จะเป็นการบันทึกรายการเป็นรายได้วัตถุประสงค์เพื่อลดความซับซ้อนในการวัดมูลค่ากลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ 

หากการรับรู้กลุ่มของสัญญาเมื่อเริ่มแรกสอดคล้องกับกรณีดังต่อไปนี้ 

ก. กิจการคาดหวังอย่างสมเหตุสมผลว่าผลของการวัดมูลค่าสัญญาประกันภัยต่อด้วยวิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัยนั้นไม่แตกต่าง

อย่างมีสาระส าคัญจากการวัดมูลค่าสัญญาประกันภัยต่อด้วยวิธีการวัดมูลค่าทั่วไป (GMM) ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 63 – 

68 หรือ 

ข. ระยะเวลาคุ้มครองของแต่ละสญัญาประกันภัยตอ่ในกลุ่มของสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ (รวมถึงความคุ้มครองจาก   เบี้ย

ประกันภัยทั้งหมดภายในขอบเขตสัญญาที่ก าหนดตามย่อหน้าที่ 34) คือ 1 ปีหรือน้อยกว่า 

ค ำถำมที่ 1: ต้นทุนท่ีท าให้ได้มาซึ่งการประกันภัยต่อควรได้รับการปฏิบัติอย่างไรภายใต้วิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัยที่ปรับให้เหมาะกับ

สัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ 

มุมมอง ก: ปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับสญัญาประกันภัยโดยใช้วิธีปันส่วนเบีย้ประกันภัย ซึ่งหมายความว่ากิจการสามารถ

เลือกนโยบายการบัญชีว่าจะเลือกที่จะรับรู้ต้นทุนที่ท าให้ได้มาซึ่งการประกันภัยต่อเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบ

ก าไรขาดทุนหรือจะทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาคุ้มครอง (รวมต้นทุนท่ีท าให้ได้มาซึ่งการประกันภัยตอ่ในการวดั

มูลค่าสินทรัพย์ส าหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่)  

มุมมอง ข: เมื่อเกิดขึ้น ให้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายบนงบก าไรหรือขาดทุนเสมอ 

มุมมอง ค: รวมต้นทุนท่ีท าให้ได้มาซึ่งการประกันภัยในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ส าหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ไว้เสมอ 

ค าอธิบาย:  

มุมมอง ก: อ้างอิงจากย่อหน้าท่ี 55 และ 69 ต้นทุนการได้มาที่เกิดขึ้นส าหรบัสัญญาประกันภยัต่อท่ีถือไว้จะไดร้ับการปฏิบัติ        ใน

ลักษณะเดียวกับสัญญาประกันภัยโดยตรงที่วัดมูลค่าโดยใช้วิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไมุ่จ าเป็นจะต้องสะท้อนนโยบาย

การบัญชีระหว่างสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้และสัญญาประกันภัยอ้างอิงในกรณีของการประกันภัยต่อแบบสัดส่วน 

หากระยะเวลาคุ้มครองมากกว่าหนึ่งปีหรือหากไม่ได้ใช้ย่อหน้า 59 (ก) (หากระยะเวลาคุ้มครองไม่เกินหนึ่งปี) กระแสเงินสดที่ท าให้

ได้มาซึ่งสัญญาประกันภัยจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินส าหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่และตัดจ าหน่ายผ่านงบก าไรหรือขาดทุน 

(ย่อหน้าท่ี 55) 
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3.2 องค์ประกอบค่ำสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืน (Loss Recovery Component) ของสัญญำประกันภัยต่อที่ถือไว้ซ่ึงวัด

มูลค่ำด้วยวิธีปันส่วนเบ้ียประกันภัย (PAA)  

ย่อหน้าท่ี B119D ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17  

กิจการต้องก าหนดการปรับปรุงก าไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา (CSM) และรายได้ที่เกิดขึ้นซึ่งถูกรับรู้ตามวรรค 66A โดย

การคูณปัจจัยต่อไปนี้ 

a. ค่าสินไหมทดแทนของกลุ่มของสัญญาประกันภัยอ้างอิง และ 

b. สัดส่วนคงที่ของค่าสินไหมทดแทนจากกลุ่มของสัญญาประกันภัยที่อ้างอิงซึ่งกิจการสามารถมีสิทธิที่จะเรียกคืนจากกลุ่ม

ของสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ 

ค ำถำมที่ 1: มาตรฐานได้มีการก าหนดสูตรส าหรับการค านวณองค์ประกอบค่าสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ

หรือมีการบังคับท่ีตายตัวหรือไม่ 

มุมมอง ก: ใช่  

มุมมอง ข: ไม่  

ค าอธิบาย 

มุมมอง ข: การประยุกต์ใช้ย่อหน้าท่ี B119D ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 ในการค านวณองค์ประกอบค่าสินไหม

ทดแทนส่วนที่เรียกคืน อาจน าไปสู่การไม่สามารถเรียกคืนสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อได้อย่างเป็นระบบ (และส่วนของผู้ถือหุ้น

สูงเกินจริงอย่างเป็นระบบ) ในทางปฏิบัติจึงจ าเป็นต้องพิจารณาว่าวิธีการดังกล่าวไม่เหมาะสมในบางกรณี หมายความว่า

องค์ประกอบที่เป็นส่วนขาดทุนของสัญญาประกันภัยอ้างอิงอาจเกิดจากค่าบ ารุงรักษาหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการการเรียกร้อง     

ค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถเรียกได้ตามสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ ในทางปฏิบัติ กิจการไม่สามารถละเลยองค์ประกอบที่เป็น

ส่วนขาดทุนท่ีมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดจากค่าใช้จ่ายเหล่านี้ 

ดังนั้นกิจการอาจได้รับการอนุโลมให้ใช้วิธีการอื่นที่เหมาะสมกว่า ซึ่งเป็นวิธีการที่รอบคอบกว่าข้อก าหนดขั้นต่ าที่ระบุไว้ในมาตรฐาน 

ดงันั้นจะไม่ถูกกล่าวถึงในแนวทางปฏิบัตินี้ 
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3.3 กำรรับประกันภัยต่อตำมสัญญำ (Treaty Inwards) 

เป็นเรื่องที่ทราบกันดีส าหรับการแชร์ความเสี่ยงให้กับสมาชิกต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยการรับประกันภัยต่อตามสัญญา (Treaty 

inward/acceptance) จะแสดงรวมเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเบี้ยประกันภัยรับ (Gross Written Premium) ดังนั้นเบี้ยประกันภัย

ต่อจะถูกรับรู้และรายงานในลักษณะเช่นเดียวกันกับการรับรู้ของเบี้ยประกันภัยสัญญาประกันภัยอ้างอิง อย่างไรก็ตาม การรับรู้

มูลค่าของการประกันภัยต่อตามสัญญาจะถูกรับรู้เป็นค่าผลรวมโดยไม่ต้องค านึงถึงรายกรมธรรม์ แนวปฏิบัตินี้เกิดขึ้นตามข้อตกลง

กันระหว่างผู้รับประกันภัยและผู้รับประกันภัยต่อตอนท าสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญา  

ค ำถำมที่ 1: แนวทางปฏิบัติตามการรับประกันภัยต่อตามสัญญา ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ควรจะต้องมี

มุมมองอย่างไร 

มุมมอง ก:  สัญญาที่เป็นไปตามค านิยามของ IFRS17 สามารถรับรู้เป็นสัญญาประกันภัยต่อได้ 

มุมมอง ข: แยกภาระผูกพันของผู้เอาประกันภัยต่อ (Issuer) ออกจากผู้ถือกรมธรรม์ (Policyholder) โดยใช้ย่อหน้าท่ี 74 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

ค าอธิบาย  

มุมมอง ก: หากมีการอ้างอิงถึงเอกสาร TRG ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ข้อตกลงดังกล่าวจะตรงกับกลุ่มประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 

ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกโอนสัญญาประกันภัยบางส่วนที่ออกให้ได้ อ้างอิงจากย่อหน้า B11 สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่มีอยู่ของการ

รับประกันภัยต่อตามสัญญา 

ผู้ออกสัญญาประกันภัยต่อจะบันทึกเป็นสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ (Reinsurance Contract Held) ซึ่งสมาชิกท่ีเข้าร่วมจะบันทึก

เป็นสัญญาประกันภัยที่ออก (Insurance Contract Issued) 

ค ำถำมที่ 2: ส าหรับผู้รับประกันภัยต่อจะเปิดเผยการวัดมูลค่า การจัดกลุ่มของสัญญา (Grouping) และกลุ่มกรมธรรม์ตามปี 

(Cohort) อย่างไร โดยผู้รับประกันภัยต่อหมายถึงกลุ่มรับเสี่ยงภัย (Pool Reinsurer) 

มุมมอง ก: แยกรายงานสัญญาประกันภัยตามสัดส่วนท่ีบริษัทสมาชิก (Participation Member) ร่วมรับประกันภัยต่อ 

มุมมอง ข: รวมทุกบริษัทสมาชิกอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

ค าอธิบาย 

มุมมอง ข: หากมีการอ้างอิงถึงเอกสาร TRG กันยายน พ.ศ. 2561 ตามย่อหน้าที่ 23 แนวทางปฏิบัติตามการรับประกันภัยต่อ     

ตามสัญญาของมาเลเซียคือการที่กิจการแตล่ะกิจการที่ได้รบัการถ่ายโอนความเสี่ยงจะได้รับค าช้ีแจงส าหรับประกันภัยต่อ        ตาม

สัญญาในระดับกิจการ หากผลลัพธ์ไม่สามารถใช้ได้ส าหรับแต่ละสัญญาประกันภัยต่อที่ออกตามสัญญา/รหัส (Treaty Inward 

/code) สิ่งนี้จะถูกบันทึกในระดับพอร์ตโฟลิโอเนื่องจากการวัดมูลค่าซึ่งควรได้รับการด าเนินการโดยกิจการที่ออกกรมธรรม์

ประกันภัยโดยรวม 
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ค ำถำมที่ 3: จ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องทดสอบสัญญารับประกันภัยต่อที่ออก (Treaty Inward) ว่าเป็นสัญญาที่สร้างภาระ (Onerous 

Contract) แยกรายกรมธรรม์ 

มุมมอง ก: จ าเป็น  

มุมมอง ข: ไม่จ าเป็น 

ค าอธิบาย 

มุมมอง ข: กิจการที่ออกกรมธรรม์สามารถทดสอบสัญญาประกันภัยต่อที่ออกแต่ละฉบับ หรือชุดของสัญญาประกันภัยต่อที่ออก

เกี่ยวกับสัญญาที่สร้างภาระและวัดกลุม่ของสัญญา (Unit of Account) ในภายหลัง ตามที่ก าหนดไว้ในย่อหน้าที่ 17 ของมาตราฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

ผู้ร่วมรับประกันภัยต่อไม่ได้ถูกคาดหวังว่าให้ทดสอบหรือวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัยต่อท่ีออกให้สอดคล้องกับมุมมองของค าถาม

ที่ 2  ผู้รับประกันภัยต่อน้ันจะต้องเปิดเผย หรือ แสดงส่วนแบ่งโดยรวมตามล าดับตามพอร์ตโฟลิโอในงบการเงิน 
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3.4 สัญญำประกนัภัยต่อที่ออก (Reinsurance Contract Issued) – วิธีปฏิบัติทำงกำรบัญชีส ำหรับเบี้ยประกันภัยท่ียังไม่ถึง

ก ำหนดช ำระแต่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรในอดีต 

เมื่อผู้เอาประกันภัยต่อ (Cedant) แจ้งข้อมูลของสัญญาประกันภัยอ้างอิง (Underlying Insurance Contracts) ที่ได้รับประกันภัย

ต่อไว้ ซึ่งสัญญาประกันภัยต่อหลายสัญญาระบุให้มีการสุทธิการรับ-จ่ายด้วยผลต่างระหว่างเบี้ยประกันภัยต่อและค่าสินไหมทดแทน

ในการช าระแต่ละครั้งหลังจากที่ผู้รับประกันภัยต่อได้รับแจ้งข้อมูลค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริงของสัญญาประกันภัยอ้างอิง ซึ่ง

หมายความว่าเบี้ยประกันภัยต่อจะถึงก าหนดช าระพร้อมกับค่าสินไหมทดแทนที่ถึงก าหนดรับช าระ จึงมีโอกาสที่ผู้เอาประกันภัยต่อ

แจ้งข้อมูลของสัญญาประกันภัยอ้างอิงในเดือนถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาที่สัญญาประกันภัยต่อให้ความคุ้มครอง 

ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา เบี้ยประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นถูกประมาณการตามตัวแปรที่ไม่ใช่ทางการเงินหลาย

ประการอาทิ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณสัญญาประกันภัยในอดีตของผู้เอาประกันภัยต่อที่ได้รับการประกั นภัยต่อและปริมาณ

สัญญาประกันภัยอ้างอิงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งจะครอบคลุมในความคุ้มครองท่ีจะได้รับการประกันภัยต่องวด 

การรับรู้รายได้จากการประกันภัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาหรือการช าระกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริง แต่จะแสดงถึงการให้ความ

คุ้มครองและบริการอื่น ๆ ที่เกิดจากกลุ่มสัญญาประกันภัยต่อในจ านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนท่ีผู้รับประกันภัยต่อ ที่คาดว่าจะ

ได้รับ เพ่ือแลกกับบริการเหล่านั้นตามย่อหน้าที่ 83 ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

การเปลี่ยนแปลงจ านวนเบี้ยประกันภัยในภายหลังเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่แท้จริงของการรับเบี้ยประกันภัยโดยผู้เอา

ประกันภัยต่อจะส่งผลให้มีการปรับปรุงการปรับปรุงรายได้จากการประกันภัยของผู้รับประกันภัยต่อตามย่อหน้าที่ 106 (a) (iv) ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 

ค ำถำมที่ 1: ผู้รับประกันภัยต่อบันทึกบัญชียอดคงเหลือท่ีเกี่ยวกับผู้เอาประกันภยัต่อเนื่องจากการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับการบริการประกันภัยต่อในอดีตไปแล้วอย่างไร ตัวอย่างเช่น 

a. เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ 

b. เบี้ยประกันภัยค้างรับที่เรียกเก็บเงินแล้วไม่ว่าจะถึงก าหนดช าระหรือเลยก าหนดช าระ 

มุมมอง ก: บันทึกเป็นรายการหนี้สินตามความคุ้มครองท่ีเหลืออยู่ (LRC)  

มุมมอง ข: บันทึกเป็นของหนี้สินตามค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น (Liability for Incurred Claim: LIC) เพื่อขยายความ

คุ้มครองของการรับประกันภัยต่อท่ีให้บริการประกันภัยไว้แล้ว 

มุมมอง ค: บันทึกเป็นเป็นหนี้สินส าหรับค่าสินไหมที่เกิดขึ้น เมื่อไม่มีความคุ้มครองท่ีเหลืออยู่ภายใต้สัญญา 

ค าอธิบาย 

มุมมอง ก: พิจารณาเฉพาะกระแสเงินสดซึ่งเป็นเบี้ยประกันเพียงอย่างเดียวโดยไม่ค านึงถึงค่าสินไหมทดแทน หรือค่าใช้จ่าย 
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ค ำถำมที่ 2: ผู้รับประกันภัยต่อจะบันทึกค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงก าหนดช าระอย่างไร 

รายการบญัข ี Dr. Cr. 
บัญชีพักค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยต่อ [งบดุล] xxx  
หนี้สินค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น [งบดุล]  xxx 
   
เจ้าหนี ้[งบดุล] xxx  
บัญชีพักค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยต่อ [งบดุล]   xxx 

ค ำถำมที่ 3: ผู้รับประกันภัยต่อจะบันทึกค่าใช้จ่ายจากการประกันภัยที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงก าหนดช าระอย่างไร 

รายการบญัข ี Dr. Cr. 
บัญชีพักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการประกันภัยต่อ [งบดุล]  xxx  
หนี้สินค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น [งบดุล]  xxx 
   
เจ้าหนี ้[งบดุล] xxx  
บัญชีพักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการประกันภัยต่อ [งบดุล]   xxx 

ค ำถำมที่ 4: ผู้เอาประกันภัยต่อจะบันทึกเบี้ยประกันภัยต่อท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระอย่างไร 

รายการบญัข ี Dr. Cr. 
บัญชีพักเบี้ยประกันภัยต่อ [งบดุล]  xxx  
องค์ประกอบความคุ้มครองที่เหลืออยู่ [งบดุล]  xxx 
   
เจ้าหนี ้[งบดุล] xxx  
บัญชีพักเบี้ยประกันภัยต่อ [งบดุล]   xxx 

 

ค ำถำมที่ 5: ผู้เอาประกันภัยต่อจะบันทึกค่าใช้จ่ายจากการประกันภัยต่อท่ีเกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงก าหนดช าระอย่างไร 

รายการบญัข ี Dr. Cr. 
องค์ประกอบค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น [งบดุล] xxx  
บัญชีพักค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยต่อ [งบดุล]   xxx 
   
บัญชีพักค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยต่อ [งบดุล]  xxx  
เจ้าหนี ้[งบดุล]  xxx 

 

4. ภำคผนวก 
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ชื่อหัวข้อบน IFRS 17 ย่อหน้ำที่อ้ำงอิงใน IFRS 17 

Definition Appendix A 

Level of aggregation 61, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

Recognition 62, 62A, 68, B109, BC304, BC305 

Measurement Model BC296, 29, 68, 69, 70, 70A 

Estimating Future Cash Flows 63, 79, BC307, BC308, BC309 

Risk Adjustment for Non-Financial Risk 64 

Contractual Service Margin 65, 65A, 66, 66A, 66B, 67 

Rrecognition of recovery of 

losses on underlying insurance contracts 

B95, B119C, B119D, B119E, B119F 

 

5. ภำคผนวกเพิ่มเติม 

รำยกำร ไฟล์แนบ แหล่งข้อมลู 

1 ไฟล์การค านวณวิธีการวัดมลูค่าสญัญาประกันภัยต่อที่ให้ความคุ้มครอง

ตามสดัส่วนและไม่ตามสดัส่วนด้วยวิธีแบบจ าลองการวัดมูลคา่ทั่วไป 

(GMM) 

ABS 

GMM Training 

Worksheet.xlsx  

2 การอภิปราย TRG เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 เรื่องค่าบ าเหน็จและเบี้ย

ประกันภัยเพื่อการฟื้นคืนสิทธ์ิในสญัญาประกันภัยต่อที่ออก TRG discussion in 

September 2018.pdf  

6. อภิธำนศัพท์ 

ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ ค ำศัพทภ์ำษำไทย 



78 

ลิขสิทธิ์ของสมาคมประกันวินาศภยัไทย ห้ามน าไปใช้ในการแสวงหาก าไรทางการค้า 

Accreted Interest ดอกเบี้ยสะสม  

Adverse Development Cover (ADC) พัฒนาการของความคุ้มครองที่สูงขึ้น 

Aggregate Limit จ านวนจ ากัดรวม  

Amortization Cost ต้นทุนตัดจ าหนา่ย  

Asset for Remaining Coverage สินทรัพย์ตามความคุม้ครองที่เหลอือยู่  

Assets Pledged  ทรัพย์สินที่ค้ าประกัน 

Captive Arrangement การท าสัญญาประกันภยัต่อกับบรษิัทในอาณัติ 

Captive Company บริษัทประกันภยัในอาณัต ิ

Cedant ผู้เอาประกันภัยต่อ 

Ceded Premium เบี้ยประกันภัยต่อ 

Ceded Revenue รายได้จากการประกันภัยต่อ  

Ceding Commission  ค่านายหน้าจากการเอาประกันภยัต่อ 

Ceding Company ผู้เอาประกันภัยต่อ 

Claim Recovery ค่าสินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืน 

Claim-Made Basis เกณฑ์วันท่ีเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

Cohort กลุ่มประชากรตามรุ่น 

Coinsurance การจัดการประกันภัยร่วม 

Collateral หลักประกัน 

Commercial Substance สถานการณ์ที่มีสาระเชิงพาณิชย ์

Contractual Service Margin (CSM) ก าไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา 

Coverage Unit หน่วยความคุ้มครอง 

Credit Rating การรักษาอันดับความน่าเชื่อถือ  

Default Allowance ค่าเผื่อการผิดนดัช าระหนี้  

Derecognition การตัดรายการ 

Direct Contract สัญญารับประกันภยัโดยตรง 
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Excess of loss reinsurance การประกันภัยต่อความเสียหายส่วนเกิน 

Expected Credit Losses (ECL) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  

Expected Duration ระยะเวลาที่คาดการณ ์

Expected Recoveries  มูลค่าที่คาดว่าจะเรียกคืนจากการท าประกันภัยต่อ  

Experience Refund เงินคืนตามประสบการณ ์

Exposure to Default มูลค่าที่คาดว่าจะผิดสัญญา  

External Reinsurance Placement การท าสัญญาประกันภยัต่อภายนอก 

Facultative Reinsurance Contract สัญญาการประกันภยัต่อแบบเฉพาะราย 

Facultative Arrangement การท าประกันภัยต่อเฉพาะราย 

Facultative Inwards สัญญารับประกันภยัต่อเฉพาะราย 

Facultative Obligatory Treaty ภาระผูกพันของสัญญาประกันภัยต่อตามสัญญา 
แบบเฉพาะราย 

Facultative Outwards สัญญาเอาประกันภัยต่อเฉพาะราย 

Facultative Portfolio พอร์ตโฟลโิอของการประกันภัยตอ่เฉพาะราย 

Fair Value through Other Comprehensive Income (FVOCI) มูลค่ายตุิธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น  

Financing Component องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงิน 

Following Insurer บริษัทผู้เข้าร่วมสญัญาทั้งหมด 

Fronting Arrangement การท าประกันภัยรับหน้า 

Fronting Company บริษัทประกันภยัรับหน้า 

Fulfilment Cash Flow (FCF) กระแสเงินสดที่ท าให้เสร็จสิ้นตามสัญญา 

Funds Withheld ผู้เอาประกันภัยต่อ:  เงินถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ  
ผู้รับประกันภยัต่อ: เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ  

General Measurement Model (GMM) วิธีการวัดมลูค่าทั่วไป 

Gross Written Premium เบี้ยประกันภัยรับ 

Initial Recognition การรับรูร้ายการเมื่อเริ่มแรก 

Insurance Acquisition Cash Flows (IACF) กระแสเงินสดที่ท าใหไ้ด้มาซึ่งการประกันภัย 
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Insurance Contract สัญญาประกันภัย 

Insurance Finance Income and Expenses (IFIE) รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางการเงินจากการประกันภัย 

Insurance Revenue รายได้การประกันภยั 

Insurance Service Expense ค่าใช้จ่ายการบริการประกันภัย 

Layers ระดับชั้น 

Lead Insurance บริษัทผู้จัดการประกันภัย 

Letters of Credit ตราสารเครดติ  

Level Amount of Coverage ระดับความคุ้มครอง 

Liability for Incurred Claim (LIC) หนี้สินส าหรับค่าสินไหมทดแทนทีเ่กิดขึ้น 

Liability for Remaining Coverage (LRC) หนี้สินส าหรับความคุ้มครองที่เหลอือยู่ 

Loss Occurring Basis เกณฑ์เวลาที่เกดิความเสียหาย 

Loss Portfolio Transfer การโอนความรับผดิชอบส าหรับคา่สินไหม 

Loss Profile ลักษณะของความเสียหาย 

Loss Ratio Assumptions สมมติฐานอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 

Loss Recovery ผลขาดทุนส่วนท่ีเรยีกคืน 

Loss Recovery Component องค์ประกอบค่าสินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืน 

Mandatory Reinstatement Premium เบี้ยประกันภัยเพื่อการฟื้นคืนสิทธิภ์าคบังคับ  

Maximum Exposure to Credit Risk ความเสีย่งด้านเครดิตสูงสดุ  

Non-Performance Risk Modelling ความเสีย่งส าหรับการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของ 
ภาระผูกพัน  

Non-Proportional Reinsurance Contract สัญญาประกันภัยต่อซึ่งให้ความคุม้ครองแบบไมเ่ป็นสดัส่วน  

 

Onerous Contract สัญญาประกันภัยที่สร้างภาระ 

Outstanding Losses ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 

Pipeline Premium เบี้ยประกันภัยที่อยู่ในข้ันตอนการอนุมัต ิ
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Policyholder ผู้ถือกรมธรรม ์

Portfolio Transfer การโอนปิดบญัชีของสัญญา  

Premium Allocation Approach (PAA) วิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย 

Premium Portfolio Transfer การโอนความรับผดิชอบส าหรับเบีย้ประกันภยั 

Profit Commission ค่าบ าเหน็จก าไร 

Proportional Reinsurance Contract สัญญาประกันภัยต่อซึ่งให้ความคุม้ครองตามสัดส่วน  

Proportional Treaty สัญญาประกันภัยต่อแบบสัดส่วน 

Reinstatement การคืนสูส่ถานะของกรมธรรม ์

Reinstatement Premium เบี้ยประกันภัยเพื่อการฟื้นคืนสิทธิ ์

Reinsurance Acquisition Cash Flow กระแสเงินสดจากการได้มาซึ่งการประกันภัยต่อ 

Reinsurance Assets for Remaining Coverage (RARC) สินทรัพย์ประกันภัยต่อส าหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่  

Reinsurance Brokerage ค่าบ าเหน็จนายหน้าประกันภัยต่อ 

Reinsurance Commissions ค่าบ าเหน็จจากการเอาประกันภยัต่อ 

Reinsurance Contracts Held / Reinsurance Outwards / 
Reinsurance Ceded 

สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว ้

Reinsurance Contracts Issued / Reinsurance Inwards / 
Reinsurance Assumed 

สัญญาประกันภัยต่อที่ออก 

Reinsured บริษัทเอาประกันภัยต่อ 

Reporting Date วันท่ีรายงาน 

Retroactive Date วันคุ้มครองย้อนหลัง 

Retroactive Reinsurance การรับประกันภัยต่อย้อนหลัง  

Retrocession Contract Held สัญญาประกันภัยต่อช่วงที่ถือไว ้

Return of Premium (RoP) การคืนเบี้ยประกันภัย  

Risk Adjustment ค่าปรับปรุงความเสีย่งส าหรับความเสี่ยงท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 

Risk Attaching Basis เกณฑ์ความเสี่ยง 

Risk Profile ลักษณะของความเสี่ยง 
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Risk Reserve ส ารองส าหรับความเสีย่งภัย 

Risk-Attaching Underlying Contract สัญญาประกันภัยอ้างอิงที่คุ้มครองตามเกณฑ์ความเสีย่ง 

Sliding Scale Commission ค่าบ าเหน็จแบบอตัราเลื่อน 

Subsequent Measurement การวัดมลูค่าในภายหลัง 

Subsequent Recognition การรับรูมู้ลคา่ในภายหลัง  

Substantive Rights and Obligations สิทธิและภาระผูกพันท่ีมสีาระส าคญั 

The Cancellation Policy การยกเลิกสญัญาประกันภยัต่อ 

The Repricing Options ข้อก าหนดในการเปลี่ยนแปลงราคา 

Treaty การประกันภัยต่อตามสัญญา 

Treaty Leader ผู้น าในสัญญารบัประกันภัยต่อ 

Treaty Portfolio พอร์ตโฟลโิอของการประกันภัยตอ่ตามสญัญา 

Ultimate Net Loss ค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์สุทธิ 

Under All Circumstances ภายใต้สถานการณ์ทั้งหมด 

Underlying Insurance Contracts สัญญาประกันภัยอ้างอิง 

Unearned Premium Reserve (UPR) ส ารองเบี้ยประกันภยัที่ยังไม่ถือเปน็รายได ้

Unit of Account กลุ่มของสัญญา 

Upper Limit ความคุ้มครองสูงสุด 

Voluntary Reinstatement Premium เบี้ยประกันภัยเพื่อการฟื้นคืนสิทธิภ์าคสมัครใจ  

 

 


