Update @ 15 January 2021

Q&A
แบบสอบถามโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17
*******************************************
ลำดับ
คำถาม
ภาพรวมโครงการ
1
วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามนี้คืออะไร

2

คำตอบ

แบบสอบถามนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้สำรวจความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติ สถานะการ
เตรียมความพร้อม และประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทประกันภัย
รวมถึงสำรวจความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความกังวลที่บริษัทประกันภัยมีต่อการ
ปฏิบัติตาม IFRS17 เพื่อให้ทางสำนักงานคปภ. สามารถมีข้อมูลเพื่อประกอบในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการออกนโยบายต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำแนวทางและมาตรการเตรียม
ความพร้อมสำหรับสำนักงานคปภ. และธุรกิจประกันภัย ตลอดจนเป็นข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการหารือร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
อำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย เกี่ยวกับแนวทาง
การบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ใน
ประเทศไทยต่อไป
บริษัทจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลที่บริษัทตอบในแบบสอบถามจะไม่ ในการตอบแบบสอบถาม บริษัทประกันภัยจะได้รับรหัสลับของบริษัทไว้ใช้ในการตอบ
รั่วไหลออกไปหรือถูกนำไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
แบบสอบถาม ซึ่งบุคคลภายนอกรวมถึงบริษัทปรึกษาจะไม่ทราบว่ารหัสดังกล่าวหมายถึง
บริษัทประกันภัยรายใด จะมีเพียงสำนักงาน คปภ. เท่านั้นที่ทราบ นอกจากนี้ บริษัทที่
ปรึกษาได้ลงนามในสัญญาให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับของสำนักงาน คปภ. (Nondisclosure agreement) โดยต้องรักษาความลับของข้อมูลการดำเนินงาน ข้อมูล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสาร หรือวัสดุใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด
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ลำดับ
3

คำถาม
ในกรณีที่บริษัทตอบแบบสอบถามด้วยข้อมูลคาดการณ์ที่ถูก
พิจารณาจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป
บริษัทมีการพิจารณาที่แตกต่างออกไปจากที่ตอบไว้ในแบบสอบถาม
เนื่องจากมีปัจจัยหรือเหตุอื่นใดให้ต้องเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ
บริษัทจะสามารถกระทำได้หรือไม่

คำตอบ
การตอบแบบสอบถามนี้ ไม่ได้สร้างผลผูกพันทางกฎหมายใด ๆ ต่อบริษัทประกันภัย
ดังนั้น หากในอนาคตมีเหตุจำเป็นที่ทำให้บริษัทปฏิบัติ/ตัดสินใจแตกต่างจากที่เคยตอบ
ในแบบสอบถาม ย่อมกระทำได้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้บริษัทพิจารณาตอบ
แบบสอบถามจากข้อมูลที่เป็นปัจจุบันตามความเป็นจริงที่สุด เพื่อให้สำนักงาน คปภ. นำ
ข้อมูลไปใช้งานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4

มีแบบสอบถามเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่

ไม่มีแบบสอบถามฉบับภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ส่งเสริมให้บริษัทมีบุคลากร
คนไทยที่มีความรู้ความเข้าใจใน IFRS17 อยู่ในทีมงานของบริษัทด้วย

5

บริษัทจะไม่ตอบแบบสอบถามส่วนที่ 1 หรือส่วนที่ 2 ได้หรือไม่

เพื่อให้การประเมินการเตรียมความพร้อมและผลกระทบของธุรกิจประกันภัยในการนำ
IFRS17 มาปฏิบัติใช้ ได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด สำนักงาน คปภ. จึง
ขอให้บริษัทประกันภัยทุกแห่งให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามดังกล่าวให้
ครบถ้วนสมบูรณ์

แบบสอบถามการประเมินความพร้อม (ส่วนที่ 1)
1
บริษัทต้องตอบแบบสอบถามส่วนที่ 1 อย่างไร และต้องตอบให้เสร็จ ให้บริษัทดำเนินการตอบแบบสอบถามผ่านช่องทาง Google form เพียงช่องทางเดียว
ภายในเมื่อไหร่
(ไม่ต้องนำส่งเป็นกระดาษ) โดยเข้าถึงได้จาก QR code ที่ส่งไปพร้อมจดหมายเลขที่
3211/ว3316 และให้ดำเนินการตอบแบบสอบถามให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563
2

แบบฟอร์มรายชื่อผู้ให้ข้อมูลในแบบสอบถาม ส่วนที่ 1 จะต้องส่ง
ตอนไหนและส่งอย่างไร ทำไมถึงไม่ให้ส่งในช่องทางเดียวกับที่ตอบ
แบบสอบถาม

ให้บริษัทระบุข้อมูลผู้ให้ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งในรูปแบบกระดาษมายัง
สำนักงาน คปภ. ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และที่ไม่ให้บริษัทนำส่งผ่านช่องทาง
Google form เนื่องจากต้องการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลในแบบสอบถามเป็น
ความลับ
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คำถาม
แบบฟอร์มรับรองข้อมูลในแบบสอบถาม จะต้องตอบเมื่อไหร่

คำตอบ
ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทลงนามรับรองข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด
และเพื่ออำนวยความสะดวกสำนักงาน คปภ. จึงกำหนดให้นำส่งเพียงครั้งเดียวพร้อมกับ
การนำส่งข้อมูลของแบบสอบถามส่วนที่ 2 (ภายในวันที่ 8 มกราคม 2564) อย่างไรก็
ตาม การรับรองข้อมูลในแบบฟอร์มดังกล่าว เป็นการลงนามครอบคลุมข้อมูลที่ตอบใน
แบบสอบถามทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ในคราวเดียว
หากบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการประเมินผลกระทบต่องบการเงิน
บริษัทสามารถคาดการณ์ผลกระทบในเบื้องต้นเท่าที่สามารถกระทำได้มาใช้ในการตอบ
บริษัทจะตอบข้อคำถามที่ถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างไร
แบบสอบถาม ทั้งนี้ บริษัทจะต้องดำเนินการประเมินผลกระทบเพื่อทำแบบสอบถามให้
ครบทั้ง 2 ส่วน
ในกรณีที่บริษัทได้ตอบแบบสอบถามผ่านทาง Google form ไปแล้ว หากยังไม่พ้นวันครบกำหนดระยะเวลาการตอบแบบสอบถาม บริษัทสามารถ
แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงคำตอบในภายหลัง จะต้องทำอย่างไร
เปลี่ยนแปลงคำตอบได้ โดยการตอบแบบสอบถามในบทที่ต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่อีก
ครั้ง สำนักงานจะยึดเอาคำตอบครั้งล่าสุดที่บริษัทตอบไปใช้ในการประมวลผล ทั้งนี้ หาก
พ้นระยะเวลาการตอบแบบสอบถามแล้ว บริษัทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำตอบได้
สำนักงาน คปภ. จะขยายระยะเวลาการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 1 สำนักงาน คปภ. ไม่มีนโยบายขยายระยะเวลาการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 1 ซึ่งกำหนด
หรือไม่
ระยะเวลาการตอบคือภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563
หากบริษัทนำส่งแบบฟอร์มรายชื่อผู้ให้ข้อมูลในแบบสอบถาม
สำนักงาน คปภ. อนุโลมให้บริษัทนำส่งแบบฟอร์มรายชื่อผู้ให้ข้อมูลในแบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 ในรูปแบบกระดาษไปยังสำนักงาน คปภ. ไม่ทันวันที่ 9
ส่วนที่ 1 ในรูปแบบกระดาษ มายังสำนักงาน คปภ. ล่าช้ากว่าวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ได้
ธันวาคม 2563 บริษัทจะต้องทำอย่างไร
แต่ทั้งนี้ บริษัทต้องนำส่งให้สำนักงาน คปภ. โดยเร็ว
บริษัทจะหารหัสบริษัทที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามได้จากที่ใด
สำนักงาน คปภ. ได้แจ้งรหัสลับสำหรับให้แต่ละบริษัทใช้ในการตอบแบบสอบถาม ใน
อีเมล์ยืนยันการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแบบสอบถาม IFRS17 โดยไปยังอีเมล์ผู้แทน
บริษัทที่ได้ลงทะเบียนไว้ (ส่งออกเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563)
การนำส่งแบบฟอร์มรายชื่อผู้ให้ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 1 ใน ในใบนำส่งเอกสาร ให้บริษัทระบุ เรียน “เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ
รูปแบบกระดาษ บริษัทต้องระบุในเอกสารว่านำเรียนผู้ใด
ประกอบธุรกิจประกันภัย”
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คำถาม
แบบสอบถามการประเมินผลกระทบ (ส่วนที่ 2)
1
แบบสอบถามการประเมินผลกระทบ Template A และ
Template B มีความแตกต่างกันอย่างไร และบริษัทจะเลือกใช้
Template A หรือ Template B อย่างไร

2

คำตอบ

Template A สำหรับบริษัทประกันภัยที่ดำเนินการประเมินผลกระทบทางการเงินจาก
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทประกันภัยสามารถนำผลการประเมินที่
ได้มาตอบในแบบสอบถามนี้
Template B สำหรับบริษัทประกันภัยที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการหรืออยู่ระหว่าง
ดำเนินการประเมินผลกระกระทบทางการเงินจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเป็น
บริษัทประกันวินาศภัยที่มีหนี้สินสำรองประกันภัยตามรายงานการดำรงเงินกองทุน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นแบบระยะสั้นเท่านั้น โดยในแบบสอบถามจะมีสูตรและ
สมมติฐานสำหรับใช้ประมาณการผลกระทบอย่างง่าย อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ที่ได้อาจมี
ความแตกต่างจากการประเมินผลกระทบทางการเงินเต็มรูปแบบ
แบบสอบถามส่วนที่ 2 บริษัทต้องตอบใน Google form ด้วย
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
หรือไม่ หรือกรอกข้อมูลใน Excel file เพียงอย่างเดียว และให้นำส่ง 1) ให้บริษัทดำเนินการตอบแบบสอบถามผ่านช่องทาง Google form ซึ่งเป็นคำถาม
อย่างไร
เกี่ยวกับการยืนยันข้อมูลต่าง ๆ
2) ดาว์โหลด Excel file ไปใช้ในการกรอกข้อมูลเชิงปริมาณต่าง ๆ
โดยบริษัทเข้าถึง Google form และ Excel file ได้จาก QR code ที่ส่งไปพร้อม
จดหมายเลขที่ 3211/ว3316 ทั้งนี้ สำหรับ Excel file เมื่อบริษัทกรอกข้อมูลครบถ้วน
แล้ว ให้ตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบที่กำหนด ซึ่งแจ้งไว้ใน Google form แล้วนำส่งไฟล์ไปยัง
อีเมล์ ifrs@oic.or.th
การดำเนินการทั้ง 2 ขั้นตอน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2564
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คำถาม
แบบฟอร์มรายชื่อผู้ให้ข้อมูลในแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 จะต้องส่ง
เมื่อไหร่และส่งอย่างไร ทำไมถึงไม่ให้ส่งในช่องทางเดียวกับที่ตอบ
แบบสอบถามผ่าน Google form

คำตอบ
ขอให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใหม่ (มีบรรทัดชื่อบริษัท) แล้วบริษัทระบุข้อมูลผู้ให้ข้อมูล
ตามแบบฟอร์มที่กำหนดและสแกนส่งอีเมล์มายัง ifrs@oic.or.th ภายในวันที่ 31
มกราคม 2564 (ไม่ต้องนำส่งเป็นกระดาษแล้ว) และที่ไม่ให้บริษัทนำส่งผ่านช่องทาง
Google form เนื่องจากต้องการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลในแบบสอบถามเป็น
ความลับ
แบบฟอร์มรับรองข้อมูลในแบบสอบถาม จะต้องตอบเมื่อไหร่และส่ง ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทลงนามรับรองข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด
อย่างไร
และสแกนส่งอีเมล์มายัง ifrs@oic.or.th ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 อย่างไรก็ตาม
การรับรองข้อมูลในแบบฟอร์มดังกล่าว เป็นการลงนามครอบคลุมข้อมูลที่ตอบใน
แบบสอบถามทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ในคราวเดียว
บริษัทจะหารหัสบริษัทที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามได้จากที่ใด
สำนักงาน คปภ. ได้แจ้งรหัสลับสำหรับให้แต่ละบริษัทใช้ในการตอบแบบสอบถาม ใน
อีเมล์ยืนยันการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแบบสอบถาม IFRS17 โดยไปยังอีเมล์ผู้แทน
บริษัทที่ได้ลงทะเบียนไว้ (ส่งออกเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563) ซึ่งรหัสดังกล่าวมี
จำนวน 7 หลัก ได้แก่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 หลัก + ตัวเลข 3 หลัก + ตัวอักษร 2 หลัก
ตัวอย่าง “XX123XX”
แบบฟอร์มรับรองข้อมูลในแบบสอบถาม สามารถให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่
สำหรับแบบฟอร์มรับรองข้อมูลในแบบสอบถาม ขอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของ
กรรมการบริษัทลงนามได้หรือไม่
บริษัทลงนามรับรองข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้ หากมีผู้บริหารของบริษัทได้รับ
มอบอำนาจจากกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ให้มีอำนาจลงนามในเรื่องดังกล่าว ก็
สามารถลงนามแทนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ ทั้งนี้ สำนักงาน
กำหนดให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทเป็นผู้ลงนาม เนื่องจากสำนักงานมีความ
ประสงค์ให้กรรมการฯ/ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้รับการสื่อสารถึงข้อมูลและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการปฏิบัติตาม IFRS17 ซึ่งอาจจะกระทบต่อแนว
ทางการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยะสำคัญ
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คำถาม
อธิบายตารางการกระทบยอด

คำตอบ
ตารางการประเมินผลกระทบมีวัตถุประสงค์เพื่อคำนวณยอดกำไรสะสม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 เสมือนบริษัทได้เริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 มา
ปฏิบัติใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้ว
โดยคำนวณจากการนำยอดกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็น
ตัวเลขจากงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บวก(หัก) กับผลกระทบ
จากรายการจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 มาปฏิบัติใช้
ข้อควรระวังในการกรอกรายการ
- การพิจารณาว่าผลกระทบดังกล่าวมีผลกระทบในเชิงบวกหรือลบต่อกำไรขาดทุนสะสม
(ซึ่งต้องพิจารณาในเชิงการบันทึกบัญชี) ควรเป็นความร่วมมือกันระหว่างฝ่ายบัญชีและ
ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย
- บริษัทอาจไม่ได้รับผลกระทบจากรายการผลกระทบที่กำหนดให้ทุกรายการ เนื่องจาก
บริษัทอาจบันทึกรายการดังกล่าวทางบัญชีแล้วในปัจจุบัน จึงขอให้ฝ่ายคณิตศาสตร์
ประกันภัยและฝ่ายบัญชีหารือกันก่อนเพื่อให้เข้าใจตรงกัน เกี่ยวกับรายละเอียดรายการ
ที่ปัจจุบันบริษัทได้มีการบันทึกไปแล้ว
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