- ร่าง รายงานการประชุมคณะทางานเตรียมความพร้อม
รองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 17
ครั้งที่ 2/2562
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 สานักงาน คปภ.
คณะทางานที่เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางสาววราวรรณ เวชชสัสถ์
นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา
นางสาวปราณี เอกสุภักดิ์
นางสาวอุบลวรรณ แสงตรง
นายภิญโญ ลิ่มพงศธร
นางสาวหนึ่งฤทัย เฮ้งบริบูรณ์พงศ์
นางณิชา ฤทธิศรธนู
นางนัทธฤทัย สนิทนอก

9. นายกุลยศ วิเศษสรรพ์
10. นางสาวมาลัย ศรีบัว
11. นางสาวญาดา สุขเกษม
12. นายขัตติยพงศ์ รุ่งบุญคง
13. นางสาววันทนา เจียรวัชระมงคล
14. นางสิริลักษณ์ รัตนไชย
15. นายกรกฤต คาเรืองฤทธิ์
(แทน นางสุนีย์ ศรีสุขทวีรัตน์)
16. นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต
17. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย
18. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน
19. นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
20. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
21. นายชัชวาล จุฬาเรืองอักษร
22. นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ

รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 1
ผู้อานวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ 2
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มวิเคราะห์ 1/1
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มตรวจสอบ 3/1
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มกากับมาตรฐานสารองประกันภัย
ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่ม
กากับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยสาหรับอุตสาหกรรม
ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ 2/1
ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ 2/2
ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มตรวจสอบ 2/1
ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มกากับการลงทุนบริษัทประกันวินาศภัย
ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มวิเคราะห์ 1/2
สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

ที่ปรึกษา (ประธาน)
ประธาน คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ผู้ชานาญงานอาวุโส กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและ
เลขานุการ
คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

23. นายจรูญทรัพย์ ณัฐธนอนันต์

เจ้าหน้าที่ชานาญการ
กลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์
เจ้าหน้าที่ชานาญการ กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ

คณะทางานลาประชุม
1. นายสมเกียรติ ปัญหา
2. นางอุณากร พฤฒิธาดา
3. นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ
4. นางสาวลลิดา ภัทรแสงไทย

ผู้ช่วยเลขาธิการสายตรวจสอบ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มตรวจสอบ 3/2

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

-2ผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้ติดตาม
1. นางสาวนภา ลิขิตไพบูลย์
2. นางสาวพิมลอร นวคุณ
3. นางสาวกฤษณ์รวีฐ์ เอี่ยมจรูญ
4. นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์
5. นางสาวจอมขวัญ จันทร์ผา
6. นายวัชระ ลิขิตบรรจงดี
7. นายธนกฤต อิงครัตน์
8. นางสาวธนัญภรณ์ รุ่งเรือง
9. Mr. Anand Subbarayan
10.นายศิริ สวรรค์พรเพ็ญ
11.นางชัชฎา ตัญตยาพิทักษ์
12.นางสาวณิปุณ ทองยอดแก้ว
13. นายธานี ทรงธนเจริญกิจ
14. นางสาวรสพร อัตตวิริยะนุภาพ
15. นายอานาจ อุดมสมุทรหิรัญ
16. นายเจริญวิทย์ สุวรรณบุปผา
17. นางบุญกาญจน์ รัตนาวิบูลย์
18. นายจิรภักดิ์ แย้มภักดิ์
19. นางสาวชฎาพร ภักดี
20. นางสาวอุมาพร ศรีศุภผล
21. นางสาวจุราวรรณ สุทธิจันทร์

ผู้อานวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ 1
ผู้ชานาญงานอาวุโส กลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์
เจ้าหน้าที่ชานาญการ กลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันชีวิตไทย

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มีระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมคณะทางานเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสาหรับธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 17 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ฝ่ายเลขานุการคณะทางานได้ส่งเวียนร่างรายงานการประชุม คณะทางานเตรียมความพร้อมรองรับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 17 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
2562 ให้แก่คณะทางานพิจารณาตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะทางานมีข้อสังเกตให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1) มติที่ป ระชุมวาระที่ 3.2 แผนการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17) ขอให้แก้ไขคาว่า “แนวทางปฏิบัติ (Guideline)” เปลี่ยนเป็น
“แนวทางในการตีความ” เพื่อป้ องกันความสับสนในการบังคับใช้ จากสภาวิชาชีพบั ญชีฯ เนื่องจากเอกสารที่
คณะทางานจะจัดทาขึ้น ไม่ได้มีผลบังคับในทางกฎหมาย แต่เป็นเพียงแนวทางให้ภาคธุรกิจใช้อ้างอิงในการปฏิบัติ
เท่านั้น

-32) ข้อสังเกตจากที่ประชุมในวาระที่ 3.3 ประเด็นหารือจากข้อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17) ขอแก้ไขการเขียนผิดการแบ่งการจัดกลุ่มจาก 2 กลุ่ม แก้ไขเป็น 4 กลุ่ม
3) ขอแก้ไขชื่อสกุลคณะทางาน/ผู้เข้าร่วมประชุมที่สะกดผิด
มติที่ประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการคณะทางานแก้ไขรายงานการประชุมตามข้อเกต หากแก้ไขเรียบร้อยแล้วจะถือว่า
รับรองรายงานการประชุมรายงานการประชุมคณะทางานเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 17 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ
ผลการสารวจแผนการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17)
ฝ่ายเลขานุการนาเสนอผลการสารวจแผนการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสาหรับธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS17) ที่รวบรวมได้จากแบบสารวจที่
คณะทางานฯ ร่ ว มกั น จั ด ทาขึ้น โดยได้ส่ งออกแบบส ารวจให้ บริษั ทประกันภั ย ทุ กบริษัท ตอบ ตั้งแต่วั นที่ 20
พฤศจิกายน 2562 และเก็บรวบรวมผลจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีบริษัทประกันภัยตอบกลับจานวน 60
บริษัท จากจานวนทั้งหมด 81 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 74 ของจานวนบริษัทประกันภัยทั้งหมด โดยแบ่งเป็นบริษัท
ประกันชีวิตจานวน 19 บริษัท จากทั้งหมดจานวน 23 บริษัท และบริษัทประกันวินาศภัยจานวน 41 บริษัท จาก
ทั้งหมดจานวน 58 บริษัท
1) ความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมของบริษัทในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสาหรับธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS17)
1.1) การวิเคราะห์และประเมินความแตกต่างในการนา IFRS17 มาปฏิบัติใช้เปรียบเทียบ
กับมาตรฐานในปัจจุบัน (Gap analysis) มีบริษัทประกันภัยเริ่มดาเนินการแล้วคิดเป็นจานวนร้อยละ 60 ของจานวน
บริษัทประกันภัยที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด แบ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตร้อยละ 74 และบริษัทประกันวินาศภัยร้อยละ
54 และมีบริษัทประกันภัยที่ดาเนิ นการเสร็ จสิ้ นแล้ว ร้อยละ 25 ของจานวนบริษัทประกันภัยที่ตอบแบบสารวจ
ทั้งหมด แบ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตร้อยละ 37 และบริษัทประกันวินาศภัยร้อยละ 20 ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยที่ยังไม่
เริ่มดาเนินการส่วนใหญ่แจ้งว่าจะเริ่มดาเนินการในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 และคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดาเนินการ
ประมาณ 0.5-1 ปี
1.2) การศึกษาผลกระทบในการนา IFRS17 มาปฏิบัติใช้ (Impact analysis) มีบริษัท
ประกันภัยเริ่ มดาเนิ นการแล้ วคิดเป็ นจ านวนร้อยละ 55 ของจานวนบริษัทประกันภัยที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด
แบ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตร้อยละ 63 และบริษัทประกันวินาศภัยร้อยละ 51 และมีบริษัทประกันภัยที่ดาเนินการ
เสร็จสิ้นแล้วร้อยละ 8 ของจานวนบริษัทประกันภัยที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด แบ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตร้อยละ 11
และบริษัทประกันวินาศภัยร้อยละ 7 ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยที่ยังไม่เริ่มดาเนินการส่วนใหญ่แจ้งว่าจะเริ่มดาเนินการ
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 และคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดาเนินการประมาณ 1-1.5 ปี
1.3) การดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ IFRS 17 ช่วยเหลือบริษัทในการนาไป
ปฏิบัติใช้ (Implementation) มีบริษัทประกันภัยเริ่มดาเนินการแล้วคิดเป็นจานวนร้อยละ 53 ของจานวนบริษัท
ประกันภัยที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด แบ่งเป็นบริษัทประกันชีวิ ตร้อยละ 74 และบริษัทประกันวินาศภัยร้อยละ 44
และมีบริษัทประกันภัยที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วร้อยละ 23 ของจานวนบริษัทประกันภัยที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
แบ่ งเป็ นบริ ษัทประกันชีวิตร้อยละ 26 และบริษัทประกันวินาศภัยร้อยละ 22 ทั้งนี้ บริษัทประกันภัย ที่ยังไม่เริ่ม
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หากพิจารณาตามขนาดของบริษัทประกันภัยจากปริมาณเบี้ยประกันภัยแล้ว พบว่า บริษัทประกันชีวิตขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ทั้งหมดที่ตอบแบบสารวจเริ่มดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาแล้ว จะมีเพียงบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็กจานวน
ไม่ถึงร้อยละ 50 ที่ยังไม่เริ่มดาเนินการ ในขณะที่ บริษัทประกันวินาศภัยทุกขนาดประมาณร้อยละ 60 ยังไม่เริ่ม
ดาเนินการดังกล่าว
1.4) การนาเสนอแผนการนา IFRS17 ไปปฏิบัติใช้ (Implementation plan/road map)
ต่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (Board) มีจานวนของบริษัทประกันภัยที่ Board รับทราบแผนดังกล่าวแล้วคิดเป็น
จานวนร้อยละ 33 ของจานวนบริษัทประกันภัยที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด โดยแบ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตจานวน
ร้อยละ 42 และบริษัทประกันวินาศภัยจานวนร้อยละ 29 อย่างไรก็ตามยังมีจานวนของบริษัทประกันภัยอีกร้อยละ 67
ของจานวนบริษัทประกันภัยที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด ที่ Board ของบริษัทยังไม่รับทราบแผนดังกล่าว แบ่งเป็น
บริษัทประกันชีวิตจานวนร้อยละ 58 และบริษัทประกันวินาศภัยจานวนร้อยละ 71
1.5) การนา IFRS17 ไปปฏิบัติใช้ มีบริษัทประกันภัยเริ่มดาเนินการแล้วจานวน 19 บริษัท
คิดเป็นร้อยละ 32 ของจานวนบริษัทประกันภัยที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
2) การประเมินความพร้อมของบริษัทในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับ
ธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS17)
2.1) จ านวนบริ ษัทประกัน ชีวิต ที่มี บุค ลากรตั้งแต่ระดั บผู้ บริ ห ารขึ้นไปจนถึง ระดั บกรรมการ
ผู้จัดการหรือรองกรรมการผู้จัดการที่มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน มีจานวนมากว่าร้อยละ 80 ของจานวน
บริษัทประกันชีวิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด และมีจานวนบริษัทประกันชีวิตมากถึงร้อยละ 95 ของจานวนบริษัท
ประกันชีวิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด ที่มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นพนักงานประจาองค์กรและมีความรู้ความ
เข้าใจในมาตรฐาน นอกจากนี้ มีจานวนบริษัทประกันชีวิตร้อยละ 79 ของจานวนบริษัทประกันชีวิตที่ตอบแบบสารวจ
ทั้งหมด ที่มีการตั้งคณะทางานหรือทีมงานเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับ IFRS17
2.2) จานวนบริษัทประกันวินาศภัยจานวนร้อยละ 61 ของจานวนบริษัทประกันวินาศภัยที่ตอบ
แบบสารวจทั้งหมด มีกรรมการผู้จัดการหรือรองกรรมการผู้จัดการที่มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน และมีจานวน
บริษัทประกันวินาศภัยร้อยละ 76 ของจานวนบริษัทประกันวินาศภัยที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด มีผู้บริหารที่มีความรู้
ความเข้าใจในมาตรฐาน นอกจากนี้ มีจานวนบริษัทประกันวินาศภัยร้อยละ 56 ของจานวนบริษัทประกันวินาศภัยที่
ตอบแบบส ารวจทั้งหมด ที่มีนั กคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่เป็นพนักงานประจาองค์กรและมีความรู้ความเข้าใจใน
มาตรฐาน อีกทั้ง มีจานวนบริษัทประกันวินาศภัยร้อยละ 63 ของจานวนบริษัทประกันวินาศภัยที่ตอบแบบสารวจ
ทั้งหมด ที่มีการตั้งคณะทางานหรือทีมงานเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับ IFRS17
2.3) การประมาณการต้นทุนในการนา IFRS 17 ไปปฏิบัติใช้ เฉพาะส่วนที่เป็นรายจ่ายครั้งเดียว
(One-off implementation costs) ของบริษัทประกันชีวิต โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 172 ล้านบาท แบ่งเป็น
บริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่ 468 ล้านบาท บริษัทประกันชีวิตขนาดกลาง 255 ล้านบาท และบริษัทประกันชีวิต
ขนาดเล็ก 53 ล้านบาท ทั้งนี้ มีค่าสูงสุดและต่าสุดในภาพรวมอยู่ที่ 20 และ 804 ล้านบาท ตามลาดับ โดยต้นทุนส่วน
ใหญ่มาจากต้นทุนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4) การประมาณการต้นทุนในการนา IFRS 17 ไปปฏิบัติใช้ เฉพาะส่วนที่เป็นรายจ่ายครั้งเดียว
(One-off implementation costs) ของบริษัทประกันวินาศภัย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 22 ล้านบาท แบ่งเป็น
บริษัทประกันวินาศภัยขนาดใหญ่ 44 ล้านบาท บริษัทประกันวินาศภัยขนาดกลาง 21 ล้านบาท และบริษัทประกัน
วินาศภัยขนาดเล็ก 11 ล้านบาท ทั้งนี้ มีค่าสูงสุดและต่าสุดในภาพรวมอยู่ที่ 1 แสน และ 70 ล้านบาท ตามลาดับ โดย
ต้นทุนส่วนใหญ่มาจากต้นทุนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดจ้างที่ปรึกษา

-53) การสารวจปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญในการดาเนินการเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม IFRS
17 ของบริษัท 5 อันดับที่ได้รับการเลือกมากที่สุด ได้แก่
(1) อันดับที่ 1 เรื่อง ความซับซ้อน/ไม่ชัดเจนในรายละเอียดของมาตรฐาน
(2) อันดับที่ 2 เรื่อง ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรภายในองค์กรของบริษัท
(3) อันดับที่ 3 เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) อันดับที่ 4 เรื่อง ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่รองรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน
(5) อันดับที่ 5 เรื่อง งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
อนึ่ ง สานั กงาน คปภ. แจ้ งว่าผลการส ารวจดังกล่ าวข้างต้นใช้ในการประชุมของส านักงาน คปภ.
เท่านั้น สานักงานขอสงวนสิทธิ์ในการจัดทาลอกเลียนแบบ นาออกแสดง เผยแพร่ซ้า เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต
เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ น าออกประกาศซ้า น าไปผลิตใหม่ นาไปใช้ซ้า ขาย ถ่ายโอน หรือดาเนินการอื่น ๆ ใดใน
ลักษณะเดียวกัน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ
4) การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS9)
พบว่ามีบริษัทประกันภัยจานวนร้อยละ 73 ของจานวนบริษัทประกันภัยที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด
ที่จะจะใช้สิทธิยกเว้นการถือปฏิบัติตาม TFRS 9 เป็นการชั่วคราว ตามข้อกาหนดในมาตรฐานการายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเลขานุการคณะทางานพบว่าจากผลการสารวจดังกล่าวมีบางบริษัท
ประกันภัยที่จะใช้สิทธิ แต่มีอัตราส่วนร้อยละของมูลค่าตามบัญชีรวมของหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ต่อ
มูลค่าตามบั ญชี รวมของหนี้ สิ นทั้งหมดไม่เกิ นร้อยละ 90 ตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ เป็นเงื่อนไข จึงขอให้ บริษั ท
ประกันภัยที่จะใช้สิทธิดังกล่าวทบทวนเงื่อนไขการใช้สิทธิการยกเว้นการถือปฏิบัติตาม TFRS 9 เป็นการชั่วคราวให้
รอบคอบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 แผนการดาเนินงานสาหรับการรองรับประเด็นจากข้อกาหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17)
จากการประชุมคณะทางานเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับธุรกิจ
ประกันภัย ฉบับที่ 17 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คณะทางานได้มีมติเห็นชอบแผนการเตรียม
ความพร้อมในการบังคับใช้ IFRS17 เพื่อใช้ดาเนินการตั้งแต่ปี 2561 ถึงปี 2565 พร้อมทั้งได้มีการแบ่งกลุ่มประเด็น
หารือจากข้อกาหนดในมาตรฐานออกเป็น 4 กลุ่ม รวมถึงระบุคุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญที่จะเป็นผู้นาในการดาเนินงาน
และในแต่ละกลุ่มให้ภาคธุรกิจจัดสรรบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะทางานย่อย ซึ่งสานักงาน คปภ. จะจัดสรรบุคลากร
เข้าร่วมในแต่ละคณะทางานย่อยเช่นกัน

-6ประธานฯ ได้สอบถามผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทยและผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทยถึงรายชื่อผู้
แทนที่จะเข้าร่วมเป็นคณะทางานย่อยเพื่อดาเนินงานในแต่ละกลุ่มประเด็นที่ได้แบ่งไว้ โดยผู้แทนจากสมาคมประกัน
วินาศภัยไทยแจ้งว่าได้ส่งรายชื่อให้ฝ่ายเลขานุการคณะทางานแล้ว ซึ่งเป็นรายชื่อของผู้รับผิดชอบหลักเท่านั้น แต่ใน
แต่ละประเด็นจะมีทีมงานที่ช่วยดาเนินการอีก ในขณะที่ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทยได้แจ้งรายชื่อผู้แทนเข้าร่วม
เป็นคณะทางานย่อยประมาณ 10 - 20 ท่านในแต่ละประเด็น อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมประกันชีวิตไทยขอกลับไป
ทบทวนรายชื่ออีกครั้งและจะรีบดาเนินการส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะทางาน
นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ได้แจ้งให้ผู้แทนจากบริษัทสอบผู้บัญชีขนาดใหญ่ที่อยู่ในคณะทางานพิจารณา
การร่วมเป็นคณะทางานย่อยอย่างรอบคอบ เนื่องจากอาจมีประเด็นในเรื่องของความเป็นอิสระในการดาเนินงาน ทั้งนี้
ผู้แทนจากบริษัทสอบผู้บัญชีขนาดใหญ่ขอหารือกันและจะแจ้งให้คณะทางานทราบอีกครั้งหนึ่ง
ประธานฯ ได้ขอความร่วมมือให้ภาคธุรกิจยืนยันรายชื่อผู้แทนที่จะเข้าร่วมเป็นคณะทางานย่อยในแต่ละ
กลุ่มประเด็นภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เพื่อใช้ประกอบการนาเสนอต่อคณะกรรมการกาหนดนโยบายมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ซึ่งคาดว่าจะมีการจัดประชุมในวันที่ 17 ธันวาคม 2562
มติที่ประชุม ให้สมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยแจ้งยืนยันรายชื่อผู้แทนที่จะเข้าร่วมเป็น
คณะทางานย่อยเพื่อดาเนินงานในแต่ละกลุ่มประเด็นหารือจากข้อกาหนดในมาตรฐาน ที่ได้แบ่งไว้จานวน 4 กลุ่ม
ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4.2 รหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ฉบับปรับปรุง
ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ขอความอนุเคราะห์
ให้สานักงาน คปภ. พิจารณาถึงความถูกต้องและเหมาะสมของรหัสบัญชี ที่ปรับปรุงขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS9)
สานักงาน คปภ. จึ งมีความประสงค์จะขอความร่ว มมือจากภาคธุรกิจในการช่ว ยพิจารณาความ
ถูกต้องและความเหมาะสมของรหัสบัญชีดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการดาเนินงานของบริษัทประกันภัยใน
อนาคต เนื่องจาก ในอดีตเคยมีเหตุการณ์ที่หน่วยงานอื่นปรับปรุงรหัสรายการทางบัญชีแล้วทาให้บริษัทประกันภัย
ไม่สามารถส่งข้อมูลได้
มติที่ประชุม ให้ฝ่ายเลขานุการคณะทางานส่งข้อมูลรายละเอียดรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ฉบับปรับปรุง
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ให้สมาคมประกันชีวิตไทยและ
สมาคมประกันวินาศภัยร่วมพิจารณา และขอให้ส่งกลับมายังสานักงาน คปภ. ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เพื่อให้
ฝ่ายเลขานุการคณะทางานดาเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มีปิดประชุมเวลา 16.30 น.
*************************************
นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ
ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาววันทนา เจียรวัชระมงคล
ผู้สอบทานรายงานการประชุม

