
รายงานการประชุมคณะท างานเตรียมความพร้อม 
รองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับธุรกิจประกันภัย ฉบับท่ี 17  

ครั้งที่ 1/2562 
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสถาบันประกันภัยช้ันสูง ชั้น 2  
 

คณะท างานที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาววราวรรณ  เวชชสัสถ์  รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ    ที่ปรึกษา (ประธาน) 
2. นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการ สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย  ประธาน คณะท างาน 
3. นายสมเกียรติ ปัญหา ผู้ช่วยเลขาธิการสายตรวจสอบ   คณะท างาน 
4. นางสาวปราณี เอกสุภักดิ์ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 1  คณะท างาน 
5. นางสาวอุบลวรรณ แสงตรง ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ 2   คณะท างาน 
6. นายภิญโญ ลิ่มพงศธร หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มวิเคราะห์ 1/1   คณะท างาน 
7. นางสาวหนึ่งฤทัย เฮ้งบริบูรณ์พงศ์  หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มตรวจสอบ 3/1   คณะท างาน 
8. นางณิชา ฤทธิศรธนู หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มก ากับมาตรฐานส ารองประกันภัย คณะท างาน 
9. นางสาวนัฏพร กีชานนท์ ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย  คณะท างาน 

(แทน นางนัทธฤทัย สนิทนอก)  
10. นางสาวญาดา สุขเกษม ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มตรวจสอบ 2/1   คณะท างาน 
11. นางสาวลลิดา ภัทรแสงไทย ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มตรวจสอบ 3/2   คณะท างาน 
12. นางสาววันทนา เจียรวัชระมงคล  ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มวิเคราะห์ 1/2   คณะท างาน 
13. นางสิริลักษณ์ รัตนไชย สมาคมประกันชีวิตไทย  คณะท างาน 
14. นายนิติพงษ์  ปรัชญานิมิต สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย  คณะท างาน 
15. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์   คณะท างาน 
16. นายนันทวัฒน์ ส ารวญหันต์ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  คณะท างาน 
17. นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  คณะท างาน 
18. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์  บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด   คณะท างาน 
19. นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ เจ้าหน้าที่ช านาญการ     คณะท างานและ 
   กลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นายจรูญทรัพย์ ณัฐธนอนันต์ เจ้าหน้าที่ช านาญการ กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ  คณะท างานและ 

           ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะท างานลาประชุม 
1. นางอุณากร พฤฒธิาดา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
3. นางสุนีย์  ศรีสุขทวีรัตน์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
4. นายกุลยศ วิเศษสรรพ์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ 2/1 
5. นางสาวมาลัย ศรีบัว ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ 2/2 
6. นายขัตติยพงศ์ รุ่งบุญคง ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มก ากับการลงทุนบริษัทประกันวินาศภัย 
7. นายชัชวาล จุฬาเรืองอักษร   ผู้ช านาญงานอาวุโส กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเกตุวิลัย พรวุฒิพันธุ์ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
2. นายเฉลิมพร เหลียงพิมากุล บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
3. นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
4. นางอ าไพ บ ารุงศักดิ์ศิลป์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
5. นายกรกฤต ค าเรืองฤทธิ์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
6. นางสาวศศมน สันติสุข สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
7. นางสาวสุมณฑา พุ่มเจ้า สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
8. นางสมพร สุราช สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
9. นางสาวทิพวรรณ เลิศถาวรธรรม  สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
10. นางชัชฎา ตัญตยาพิทักษ์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
11. นางสาวณิปุณ ทองยอดแก้ว สมาคมประกนัวินาศภัยไทย 
12. นายธนกฤต ครูปัญญามาตย์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
13. นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
14. นายศศิวิทย์ อัครพัฒนากูล สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
15. นางสาววรินทร์พร ไมตรีจิรโชติ  สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
16. นายพีรพงษ์  จิตจาตุรันต์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
17. นางสาววรินทร์พร  ไมตรีจิรโชติ สมาคมประกันชีวิตไทย 
18. นายธานี  ทรงธนเจริญกิจ สมาคมประกันชีวิตไทย 
19. นางสาวอุมาพร ศรีศุภพล สมาคมประกันชีวิตไทย 
20. นางสาววิไลพร  สุวรรณมาลัย สมาคมประกันชีวิตไทย 
21. นายปรพล  ลิขิตพรสวรรค์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
22. นายอ านาจ อุดมสมุทรหิรัญ สมาคมประกันชีวิตไทย 
23. นางสาวจุราวรรณ สุทธิจันทร์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
24. นายจิรภักดิ์ แย้มภักดิ์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
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เริ่มประชุมเวลา 13.40 น. 

ระเบียบวาระที ่1 :  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงาน คปภ. ได้ออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/คณะท างานทั้งหมด 2 คณะ อันประกอบด้วย 1) ค าสั่งส านักงาน คปภ. ที่ 558/2562 แต่งตั้ง
คณะกรรมการก าหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง  โดยมีท่านเลขาธิการเป็นประธาน
คณะกรรมการ และ 2) ค าสั่งส านักงาน คปภ. ที่ 559/2562 แต่งตั้งคณะท างานเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินส าหรับธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 17 (IFRS17) โดยมีองค์ประกอบจ านวน 27 รายชื่อ 
ประกอบด้วย รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ เป็นที่ปรึกษาคณะท างาน ผู้ช่วยเลขาธิการสายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย 
เป็นประธานคณะท างาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงาน คปภ.  และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สมาคม
ประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบัญชี จ ากัด บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

การแต่งตั้งคณะท างานฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรับธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 17 (IFRS17) โดยมีอ านาจหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์และติดตาม
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมประกันภัย และผลกระทบต่อแนวทางในการก ากับดูแลของส านักงาน 
คปภ. รวมไปถึงการประสานงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ อาจเกิดจากมาตรฐานฯ 
(IFRS17) เพ่ือใช้ในการพิจารณาแนวทางแก้ไขและก าหนดแนวทางเตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือใช้ก าหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่2 : เรื่องเพื่อทราบ 

- ไม่มี-     

ระเบียบวาระที ่3 : เรื่องเพื่อพิจารณา 

  วาระท่ี 3.1 แบบส ารวจแผนการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับท่ี 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17) 

     ฝ่ายเลขานุการน าเสนอแบบส ารวจแผนการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินส าหรับธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS17) ส าหรับบริษัทประกันภัย เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นจากคณะท างานฯ โดยแบบส ารวจดังกล่าวจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความคืบหน้าของ
การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม IFRS17 ประเมินปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมของธุรกิจประกันภัย 



- 4 - 
 

พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) 
ซ่ึงแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 

1) ความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมของบริษัทในการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ ฉบับที่ 17 (IFRS17)  
เป็นการประเมินความคืบหน้าในการวิเคราะห์และประเมินความแตกต่างในการน า IFRS17 มาปฏิบัติใช้เปรียบเทียบ
กับมาตรฐานในปัจจุบัน (Gap analysis) การศึกษาผลกระทบในการน า IFRS17 มาปฏิบัติใช้ (Impact Analysis) การ
จัดจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ การน าเสนอแผนการน า IFRS17 ไปปฏิบัติใช้ (Implementation plan) ต่อผู้บริหาร
ระดับสูง การน า IFRS17 ไปปฏิบัติใช้ ทั้งนี้ ก าหนดให้บริษัทน าส่งส าเนาแผนฉบับที่ได้รับการอนุมัติมายังส านักงาน 
คปภ. เพ่ือใช้ประกอบการติดตามความพร้อมของบริษัทต่อไป 

2) การประเมินความพร้อมของบริษัทในการปฏิบัติตาม IFRS17 แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 
2.1) ด้านบุคลากร ประเมินความรู้ความเข้าใจใน IFRS17 ของบุคลากรในบริษัท ตั้งแต่ผู้บริหาร

ระดับสูง ระดับหัวหน้าหน่วยงาน ระดับเจ้าหน้าที่ และนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นพนักงานในบริษัท (ถ้ามี) ว่า
บุคลากรดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจใน IFRS17 จ านวนกี่คน  

2.2) ด้านเงินทุน เป็นการประมาณการต้นทุนของบริษัทในการน า IFRS17 มาใช้ โดยพิจารณา
ต้นทุนเฉพาะบริษัทซึ่งเป็นรายจ่ายครั้งเดียว ไม่รวมส่วนที่บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจในต่างประเทศออกให้ แบ่งเป็น 
ต้นทุนในการจัดประเภทสัญญาประกันภัย ต้นทุนระบบสารสนเทศส าหรับงานคณิตศาสตร์ประกันภัย และงาน
บัญชีและการจัดท ารายงาน ต้นทุนระบบที่ไม่ใช่ระบบสารสนเทศ ต้นทุนในการสร้างความเข้าใจ IFRS17 รวมถึง
การฝึกอบรม โดยให้ระบุต้นทุนที่คาดว่าจะใช้เป็นร้อยละของเงินกองทุนปัจจุบัน  

นอกจากนี้ ให้ระบุปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการเพ่ือรองรับการปฏิบัติตาม 
IFRS17 อาทิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน การจัดจ้างผู้สอบบัญชี การจัดจ้าง
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย การจัดจ้างที่ปรึกษา บุคลากรภายในองค์กรของบริษัท และอ่ืนๆ   

3) การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) 
 เพ่ือประเมินการปฏิบัติตาม TFRS9 ของธุรกิจประกันภัยในภาพรวม ตลอดจนเพ่ือให้บริษัทที่จะ

ใช้สิทธิยกเว้น TFRS9 เป็นการชั่วคราวตามข้อก าหนดในมาตรฐาน ท าการทดสอบว่าบริษัทเข้าเงื่อนไขตาม
มาตรฐานที่บริษัทสามารถใช้สิทธิยกเว้นได้หรือไม่   

ทั้งนี้ ส านักงาน คปภ. ก าหนดให้บริษัทประกันภัยด าเนินการตอบกลับภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2562 เพ่ือน าข้อมูลมาสรุปภาพรวม เสนอต่อคณะกรรมการก าหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ซ่ึงคาดว่าจะจัดประชุมในสัปดาห์ที่ 2 เดือนธันวาคม 2562 ต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบแบบส ารวจแผนการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17) แต่ขอแก้ไขบางรายการเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
ตอบแบบสอบถามฯ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด สรุปไดด้ังนี้ 

1. หัวข้อ 1 “การอนุมัติแผนการน า IFRS17 ไปปฏิบัติใช้ (Implementation plan) จากผู้บริหาร 
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ระดับสูงของบริษัท” แก้ไขเป็น “การน าเสนอแผนการน า IFRS17 ไปปฏิบัติใช้ (Implementation plan/road 
map) ต่อผู้บริหารระดับสูง”  

2. หัวข้อ 2 ด้านบุคลากร จากเดิมก าหนดให้การประเมินความพร้อมโดย “พิจารณาเฉพาะบุคลากร 
ของบริษัทเท่านั้น” แก้ไขเป็น “พิจารณาเฉพาะบุคลากรของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม IFRS17” และมี
การแก้ไขค าถามโดยระบใุห้ชัดเจนขึ้น จากเดิม “ผู้บริหารระดับสูง (รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้จัดการ)” 
แก้ไขเปน็ “กรรมการผู้จัดการ/รองกรรมการผู้จัดการ” และจากเดิม “เจ้าหน้าที่ของบริษัท” แก้ไขเป็น “การจัดตั้ง
คณะท างาน/ทีมงาน” 
 ด้านเงินทุน เดิมก าหนดให้ “พิจารณาต้นทุนโดยไม่รวมส่วนที่บริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจในต่างประเทศ
ออกให้” แก้ไขเป็น “พิจารณาเฉพาะส่วนที่ต้องเป็นรายจ่ายของบริษัท”และในส่วนรายการต้นทุน เดิมแบ่งเป็น 
“ต้นทุนในการจัดประเภทสัญญาประกันภัย ต้นทุนระบบสารสนเทศส าหรับงานคณิตศาสตร์ประกันภัย และงาน
บัญชีและการจัดท ารายงาน ต้นทุนระบบที่ไม่ใช่ระบบสารสนเทศ ต้นทุนในการสร้างความเข้าใจ IFRS17 รวมถึง
การฝึกอบรม” แก้ไขเป็น “ต้นทุนเกี่ยวกับที่ปรึกษา ต้นทุนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ ไม่รวมการฝึกอบรม ต้นทุนในการสร้างความเข้าใจ-ฝึกอบรม”  
 ส าหรับปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ  รายการตัดออก คือ รายการการจัดจ้างผู้สอบบัญชี  
รายการที่ปรับปรุงให้ชัดเจน ได้แก่ รายการข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้เพ่ิมค าว่า ไม่รองรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
และบุคลากรภายในองค์กรของบริษัท ให้เพ่ิมค าว่า ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรภายในองค์กรของบริษัท 
รายการที่เพ่ิม ได้แก่ รายการความซับซ้อน/ไม่ชัดเจนในรายละเอียดของมาตรฐาน และรายการกฎหมาย/
กฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ  
 

 วาระที่ 3.2 แผนการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 
เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17) 

 ฝ่ายเลขานุการเสนอแผนการเตรียมความพร้อมฯ เพื่อให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา ดังนี้ 
 ปี 2561 ส านักงาน คปภ. เริ่มเตรียมความพร้อมในการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจจาก 

IFRS17 ในเบื้องต้น โดยจ้างที่ปรึกษาจากบริษัท PwC ผลสรุปจากการศึกษาพบว่า บริษัทส่วนใหญ่มีความกังวลใน
เรื่องบุคลากร ระบบงานและเงินทุน และได้น าผลจากการศึกษาไปจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นกับภาคธุรกิจรวมถึง 
บุคลากรในส านักงาน คปภ. 

ปี 2562 ส านักงาน คปภ. หารือร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยในเดือนกุมภาพันธ์และเดือน
สิงหาคม และสมาคมประกันชีวิตไทยในเดือนสิงหาคม เพ่ือทราบถึงแผนการเตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจ 
และประเด็นที่มีต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ จากนั้น ส านักงาน คปภ. ได้จัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมีท่านเลขาธิการ
เป็นประธาน และคณะท างาน ซึ่งมีท่านรองเลขาธิการด้านตรวจสอบเป็นที่ปรึกษา ร่วมกับภาคธุรกิจในการเตรียม
ความพร้อม โดยรายละเอียดตามที่ประธานได้แจ้งในวาระ 1 และในไตรมาส 4 ส านักงาน คปภ. จะด าเนินการ
วิเคราะห์ผลกระทบจาก IFRS17 ต่อภาคธุรกิจ พร้อมติดตามแผนการปฏิบัติ พร้อมกันนี้ ในเดือนธันวาคม 2562 
จัดงาน Board Forum เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจตลอดจนบทบาทของผู้บริหารในการสนับสนุนการใช้ IFRS17 
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ปี 2563 ส านักงาน คปภ. มีแผนว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาผลกระทบของมาตรฐานต่อหลักเกณฑ์
การก ากับฐานะการเงิน การตรวจสอบบริษัทประกันภัย รวมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะหรือแนวทางปฏิบัติ 
(Guideline) ในส่วนที่มาตรฐานก าหนดไว้เป็นหลักการซึ่งต้องอาศัยการตีความซึ่งเป็นฉบับร่าง ส าหรับส่วนที่
เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ จะน าประเด็นหารือด าเนินการผ่านคณะกรรมการ ซึ่งก าหนดให้มีการประชุมเพ่ือรายงาน
ผลการด าเนินการของคณะท างานไตรมาสละครั้ง 

ปี 2564 ส านักงาน คปภ. คาดว่าผลจากการจ้างที่ปรึกษาในปี 2563 รวมถึงผลการด าเนินการของ
คณะกรรมการและคณะท างาน จะได้รายงานสรุปข้อเสนอแนะหรือแนวทางปฏิบัติ (Guideline) ในส่วนที่
มาตรฐานก าหนดไว้เป็นหลักการซึ่งต้องอาศัยการตีความ ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจะน ามาใช้ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์
การก ากับฐานะการเงิน แนวทางการตรวจสอบ แบบงบการเงิน รวมถึงรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะ
ด าเนินการจัดอบรมให้กับภาคธุรกิจ เพ่ือให้สามารถทดลองจัดท าและน าส่งงบการเงิน พร้อมทั้งสามารถแสดง
ความเห็นต่อร่างประกาศ คปภ. ที่ปรับปรุงใหม่ได้  และภายหลังจากการปรับปรุงประกาศ คปภ. จะด าเนินการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ (ระบบ CRR) เพ่ือรองรับ IFRS17 

ปี 2565 ส านักงาน คปภ. คาดว่าจะด าเนินการปรับปรุงระบบ CRR และทดสอบระบบให้แล้วเสร็จ 
เพ่ือให้ภาคธุรกิจทดลองจัดท าและน าส่งรายงาน XML คู่ขนานตาม TFRS9 และ IFRS17 ผ่านระบบ CRR 
ข้อสังเกตที่ประชุม 
 นายธนกฤต ครูปัญญามาตย์ สอบถามเรื่อง Financial Impact ของภาคธุรกิจด าเนินการเมื่อใด 
และด าเนินการโดยส านักงาน คปภ. หรือบริษัทประกันเป็นผู้ด าเนินการ 
 ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงว่า ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 พร้อมการจัดท าผลกระทบของ 
คปภ. ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ภาพรวมของทั้งธุรกิจและรายบริษัท  
 ประธานฯ  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า เป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญภาคธุรกิจและส านักงาน 
คปภ. ใหม้ีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบดังกล่าว เพ่ือเตรียมแผนรองรับกรณีบริษัทที่ไม่มีความพร้อมในการ
ด าเนินการ 
 นายกรกฤต ค าเรืองฤทธิ์  สอบถามเรื่อง ข้อเสนอแนะหรือแนวทางปฏิบัติ (Guideline) จะถือเป็น
ส่วนหนึ่งของมาตรฐานฯ หรือไม่ 
 นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย  ชี้แจงว่า ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานฯ โดยเมื่อจัดท าแนวทางปฏิบัติ 
(Guideline) แล้วเสร็จจะต้องน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี และประกาศล งราช
กิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 
 นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ  มีความเห็นว่า แนวปฏิบัติเรื่องเครื่องมือทางการเงิน ตาม TFRS9 เนื่องจาก 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ จะยกเลิกมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101- 105 จึงต้องมีแนวปฏิบัติดังกล่าวเพ่ือรองรับธุรกิจ
ประกันภัย 
 นายธานี  ทรงธนเจริญกิจ  เสนอแนะว่า แนวทางปฏิบัติ (Guideline) ที่ภาคธุรกิจด าเนินการ
ร่วมกัน เป็นเพียงคู่มือที่จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางให้กับบริษัทเท่านั้น บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญอาจเลือกใช้วิธีการ
นอกเหนือจากที่ก าหนดใน Guideline ก็ได้ เช่นเดียวกับ Guideline ของ TFRS4 ดังนั้น ไม่ควรก าหนดเป็น
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กฎหมาย และแนวทางต่างๆ ที่ก าหนดโดยคณะท างานฯ ชุดนี้ ไม่ควรยึดติด เพราะอาจมีสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง 
บริษัทต้องประเมินความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามมาตรฐานให้ครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือมิให้
เกิดความเสียหายต่อบริษัท 
  

มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมเห็นชอบแผนการเตรียมความพร้อมฯ และก าหนดให้จัดท าข้อเสนอแนะหรือแนวทางใน
การตีความในส่วนที่มาตรฐานก าหนดไว้เป็นหลักการซึ่งต้องอาศัยการตีความภายในไตรมาส 2/2563 โดยแนวทางใน
การตีความที่ภาคธุรกิจด าเนินการร่วมกัน เห็นควรให้ถือเป็นคู่มือที่จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้กับบริษัทเท่านั้น ไม่มี
ข้อผูกพันบริษัทให้ต้องด าเนินการ ทั้งนี้ การจัดท างบการเงินให้ขึ้นกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นส าคัญ 

 วาระที่ 3.3 ประเด็นหารือจากข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง 
สัญญาประกันภัย (IFRS 17) 

  ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ร่างประเด็นหารือจากข้อก าหนดใน IFRS17 ที่เป็นประเด็นหรือหัวข้อของ
มาตรฐานที่ก าหนดไว้เป็นหลักการซึ่งต้องอาศัยการตีความ รวมถึงประเด็นสืบเนื่องจากข้อก าหนดของมาตรฐาน 
โดยมีทั้งหมด 14 ข้อ อันได้แก ่

  1) Combination of contracts 
2) Unbundling 
3) Investment component 
4) Policy options 
5) Choice of measurement model 
6) Level of aggregation 
7) Discount rate 
8) Risk adjustment 
9) Allocating acquisitions 
10) Contractual service margin 
11) Reinsurance treatment 
12) Presentation and disclosure 
13) Transition approach 
14) Tax 
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ข้อสังเกตที่ประชุม 
 ที่ประชุมขอแก้ไขประเด็นให้ครอบคลุม และขอแบ่งการจัดกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม โดยสรุป ดังนี้ 
ระยะที่ 1  

Actuary และ Accountant รับผิดชอบร่วมกัน  
1. Separation 
2. Combination of Contract 
3. Contract boundary 
4. Choice of measurement model 
5. Level of aggregation 
6. Attributable insurance expenses 
7. Transition approach 

Actuary เป็นผู้รับผิดชอบ 
8. Discount rate 
9. Risk adjustment 
10. Contractual service margin and coverage unit; 
     onerous contract 
11. Reinsurance treatment 

ระยะที่ 2 
Accountant เป็นผู้รับผิดชอบ 
12. Presentation and disclosure 
13. Accounting Policy choices 

รับผิดชอบร่วมกัน  
14. Tax 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้สมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดสรรผู้แทนเข้า
ร่วมเป็นคณะท างานย่อยเพ่ือด าเนินการในแต่ละกลุ่มประเด็นข้างต้น ทั้งนี้ ในแต่ละกลุ่มจะมีผู้แทนจาก ส านักงาน 
คปภ. จะเข้าไปร่วมด้วย นอกจากนี้ ในประเด็น TAX จะต้องทราบผลกระทบจากทุกเรื่องก่อน ดังนั้น ในทุก
ประเด็นขอให้คณะท างานย่อยจัดท าผลกระทบทางภาษีเพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
และก าหนดให้มีการประชุมคณะท างานย่อยเพ่ือรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่
เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม  1) ที่ประชุมเห็นชอบประเด็นหารือจากข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 
เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17) โดยแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ระยะ ดังนี้  

ระยะที ่1 ด าเนินการในประเด็น ดังนี้ 
- Separation, Combination of Contract, Contract boundary, Choice of 

measurement model, Level of aggregation, Attributable insurance expenses, Transition approach โดย
ก าหนดให้ Actuary และ Accountant ด าเนินการร่วมกัน 

 - Discount rate, Risk adjustment, Contractual service margin and coverage 
unit; onerous contract, Reinsurance treatment โดยก าหนดให้ Actuary เป็นผู้ด าเนินการหลัก  
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ระยะที่ 2 ด าเนินการในประเด็น ดังนี้ 
- Presentation and disclosure, Accounting Policy choices โดยก าหนดให้ 

Accountant เป็นผู้ด าเนินการหลัก 
- TAX  

 2) ให้สมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยส่งรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมเป็น
คณะท างานย่อยในแต่ละกลุ่มประเด็นข้างต้น พร้อมน าเสนอแผนการด าเนินงานในการประชุมคณะท างานฯ ครั้งถัดไป 
 3) ก าหนดให้มีการประชุมคณะท างานย่อยเพื่อรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการเป็นประจ า
ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยก าหนดการประชุมครั้งถัดไป วันที่ 11 ธันวาคม 2562 และ
ขอให้น าเสนอแผนการด าเนินการในแต่ละประเด็น 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

************************************* 

นางสาวอรวรรณ มาระเพ็ญ / นางสาววิยะดา เสาะแสวง / นางสาวนิตินาท แบบประเสริฐ   
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางสาววันทนา เจียรวัชระมงคล /  นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ 
ผู้สอบทานรายงานการประชุม 

 

 


