รายงานการประชุมคณะทางานย่อยรองรับประเด็นจากข้อกาหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับธุรกิจประกันภัยฉบับที่ 17
ครั้งที่ 2/2564
วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม 201 สานักงาน คปภ.
------------------------------------------------------

สานักงาน คปภ.
1. นางสาววสุมดี วสีนนท์
2. นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา
3. นางสาวอายุศรี คาบรรลือ
4. นางสาวปราณี เอกสุภักดิ์
5. นายไพบูลย์ เปี่ยมเมตตา
6. นางสาวธนิตา อนุสนธิ์อดิสัย
7. นางเยาวภา ศรีวัฒนศักดิ์
8. นางสาวนภา ลิขิตไพบูลย์
9. นางสาวอุบลวรรณ แสงตรง
10. นางสาวพรทิพย์ หวังศิริสุข
11. นายโฆษิต ชื่นกระมล
12. นางสาววันทนา เจียรวัชระมงคล
13. นางสาววิยะดา เสาะแสวง
14. นางสาวมาลัย ศรีบัว
15. นางสาววันทิยา บุญศรีโรจน์
16. นางสาวลลิดา ภัทรแสงไทย
17. นางสาวญาดา สุขเกษม
18. นายวรวิทย์ งามจิตวิริยะ
19. นายชัชวาล จุฬาเรืองอักษร
20. นางสาวอรวรรณ มาระเพ็ญ
21. นางสาวณัฐวรรณ ภิรมยาภรณ์
22. นางสาวกุลธิดา สิงหะพันธ์
23. นางอาภัสรา สุกสัก
24. นางสาวกันต์ชลัช ตามไท
25. นางสาวพิมลอร นวคุณ
26. นายศรัณย์วัจน์ วงศ์พินิจวโรดม
27. นายจรูญทรัพย์ ณัฐธนอนันต์
28. นางสาวฐมน ฐิตะธนะกิจ
29. นางสาวนิตินาท แบบประเสริฐ
30. นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ
31. นางสาวขวัญแก้ว เที่ยงดาห์
32. นางสาวจุฑาทิพย์ โค้วคาศัย
33. นางสาววราภรณ์ ทรงสวัสดิ์ชัย
34. นางสาวกฤษณ์รวีฐ์ เอี่ยมจรูญ

รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ
ประธานที่ประชุม
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบ
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 1
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนโยบายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายงบประมาณ การเงิน และบัญชี
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์
ผู้อานวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ 1
ผู้อานวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ 2
ผู้อานวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานตรวจสอบ 2
ผู้อานวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานตรวจสอบ 3
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ 1/2
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ 2/2
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ 2/2
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ 3/1
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การตรวจสอบ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ 1
ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ชานาญงานอาวุโส
ผู้ชานาญงาน
ผู้ชานาญงาน
ผู้ชานาญงาน
ผู้ชานาญงาน
ผู้ชานาญงาน
ผู้ชานาญงาน
เจ้าหน้าที่ชานาญการ
เจ้าหน้าที่ชานาญการ
เจ้าหน้าที่ชานาญการ

2
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

นางสาวลักขณา โชคสมงาม
นางสาวธดาชชา วิไลลักษณ์
นางสาวกนิษฐา ฉลองมณีรัตน์
นายพิภัชพล ศรีเจริญจิตร์
นายเอื้อ สุทธิสมบูรณ์
นายภัทรพล จันทร์อินทร์
นายธนกร ดอกพิกุล
นางสาวธันย์ชนก หวังสุขไพศาล
นางสาวลาภิสรา แก้วอาดี
นางสาววรัญญา ด่านทวีศิลป์
นายชนาธิป บารุงศักดิ์
นายพัทธดนย์ จันทร์รัศมีวิไล

เจ้าหน้าที่ชานาญการ
เจ้าหน้าที่ชานาญการ
เจ้าหน้าที่อาวุโส
เจ้าหน้าที่อาวุโส
เจ้าหน้าที่อาวุโส
เจ้าหน้าที่อาวุโส
เจ้าหน้าที่อาวุโส
เจ้าหน้าที่อาวุโส
เจ้าหน้าที่อาวุโส
เจ้าหน้าที่อาวุโส
เจ้าหน้าที่อาวุโส
เจ้าหน้าที่

สมาคมประกันวินาศภัยไทย (ผ่าน Microsoft Teams)
1. นางสาวสุพร เร้าปิติวงษ์กุล
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2. นางสาวบุณฑริก น้อยเสวก
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
3. นายศศิวิทย์ อัครพัฒนากูล
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
4. นายศิริ สวรรค์พรเพ็ญ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
5. นางอาไพ บารุงศักดิ์ศิลป์
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
6. นางสมพร สุราช
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
7. นางสาวทิพวรรณ เลิศถาวรธรรม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
8. นางชัชฎา ตัญตยาพิทักษ์
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
9. นางสาวณิปุณ ทองยอดแก้ว
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
10. นางสาวณชนก อินทรกระทึก
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
11. Mr. Kau Kong Hoi (Geroge)
บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จากัด (ที่ปรึกษาของสมาคมฯ)
12. Ms. Pranee Wonglertsiri
บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จากัด (ที่ปรึกษาของสมาคมฯ)
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธานกล่ า วเปิ ด ประชุ ม พร้ อ มแนะน าผู้ แ ทนของส านั ก งาน คปภ. และทางสมาคมประกั น
วินาศภัยไทย (สมาคมฯ) กล่าวแนะนาผู้แทนสมาคมฯ โดยในวันนี้คณะทางานของสมาคมฯ จะนาเสนอร่างแนว
ปฏิบัติ (Guidelines) ตามข้อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 จานวน 4 เรื่อง ได้แก่
1) การแยกองค์ ป ระกอบของสั ญ ญาประกั น ภั ย (Separation of Insurance Contracts) ฉบั บ
ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะทางานย่อยรองรับประเด็นจากข้อกาหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสาหรับธุรกิจประกันภัยฉบับที่ 17 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที 27 สิงหาคม 2563
2) การรวมสัญญาประกันภัย (Combination of Insurance Contracts)
3) ขอบเขตของสัญญาประกันภัย (Contract Boundary)
4) ระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย (Level of aggregation of Insurance Contracts)
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะทางานย่อยด้านสัญญาประกันภัยและการวัดมูลค่า ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะท างานย่ อ ยฯ ได้ เ วี ย นรายงานการประชุ ม คณะท างานย่ อ ยด้ า นสั ญ ญา
ประกันภัย และการวัดมูลค่า ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 สิง หาคม 2563 ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ซึ่งไม่มีคณะทางานย่อยฯ ขอแก้ไข จึงขอรับรองรายงานการประชุมตามที่
ได้แจ้งเวียนไป เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม คณะทางานย่อ ยด้ านสัญ ญาประกันภัย และการวั ดมู ล ค่า ครั้ง ที่
2/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพือ่ พิจารณาแนวปฏิบัติ (Guidelines) ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย
- การแยกองค์ประกอบของสัญญาประกันภัย (Separation of Insurance Contracts)
ฉบับปรับปรุง
สมาคมประกั น วิ น าศภั ย ไทย ได้ แ จ้ ง ที่ ป ระชุ ม ว่ า ร่ า งแนวปฏิ บั ติ ส าหรั บ เรื่ อ งการแยก
องค์ประกอบของสัญญาประกันภัย (Separation of Insurance Contracts) ที่สมาคมฯ ได้นาเสนอให้ กั บ
คณะทางานในการประชุมครั้งก่อน และคณะทางานฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขในบางประเด็น รวมถึงเพิ่ม
ตัวอย่างในบางหัวข้อเพิ่มเติม ในวันนี้ทางสมาคมฯ จะนาเสนอในหัวข้อถัดไป เรื่อง การรวมสัญญาประกันภัย
(Combination of Insurance Contracts) โดย Mr. Geroge ที่ปรึกษาของสมาคมฯ เป็นผู้นาเสนอ
- การรวมสัญญาประกันภัย (Combination of Insurance Contracts)
Mr. Geroge ที่ ป รึ ก ษาของสมาคมฯ น าเสนอแนวปฏิ บั ติ เรื่ อ งการรวมสั ญ ญาประกั นภั ย ตาม
ข้อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ซึ่งเป็นการอธิบายหลักเกณฑ์พื้นฐานในการรวม
สัญญาประกันภัย โดยให้พิจารณาจากรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยเป็นหลัก ซึ่งได้แบ่งรูปแบบกรมธรรม์
เป็น 2 ประเภท คือ
(1) กรมธรรม์แบบเดี่ยว (Singular Product)
กรมธรรม์แบบเดี่ยว คือ กรมธรรม์ที่มีความเสี่ยงเดียว (Single risk) หรือหลายความเสี่ยง
(Multiple risks) ในหนึ่งสัญญา โดยปกติจะไม่มีการแยกองค์ประกอบของสัญญาประกันภัยสาหรับ กรมธรรม์
แบบเดีย่ ว ยกตัวอย่างเช่น สัญญาประกันภัยประเภทความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) ถือเป็นกรมธรรม์แบบเดี่ ยว
(Singular Product) ที่ประกอบด้วยหลายความเสี่ยง (Multiple risks) ในหนึ่งสัญญา กรมธรรม์ดังกล่าวจะไม่
มีการแยกองค์ประกอบของสัญญาตามความเสี่ยงแต่จะถือเป็นสัญญาเดียว เป็นต้น
(2) กรมธรรม์แบบแพคเกจ (Package product)
กรมธรรม์แบบแพคเกจ คือ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวที่ประกอบด้วยหลายผลิตภัณฑ์ใน
กรมธรรม์ ซึ่งบริษัทต้องมีการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ที่ประกอบรวมกันอยู่ในกรมธรรม์ดังกล่าวสามารถแยก
ออกมาเป็นแต่ละสัญญาได้หรือไม่ หรือต้องพิจารณารวมเป็นหนึ่งสัญญา เนื่องจากผู้เอาประกันภัยไม่สามารถ
หาซื้อความคุ้มครองแยกต่างหากตามแต่ละสัญญาได้ (Stand-alone contract)
สาหรับกรณีการทาสัญญาประกันภัยร่วม (Coinsurance) ระหว่างบริษัทประกันภัยที่มีการ
ลงนามในสัญญาฉบับเดียว เพื่อรับประกันภัยทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง กรณีนี้ถือว่าสัญญาประกันภัยร่วมดังกล่าว
เป็นสัญ ญาเดียวไม่ต้องมีการแยกองค์ประกอบของสัญ ญาตามบริษัท ประกันภัยร่วม ทั้ง นี้หากบริษัท ที่ รั บ
ประกันภัยร่วมกัน ไม่สามารถรับความเสี่ยงภัยไว้ได้เองทั้งหมดและมีการทาประกันภัยต่อ บริษัทประกันภัย
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ดังกล่าวต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาหลักกับสัญญาประกันภัยต่อว่าสามารถแยกสัญญาออกจาก
กันได้หรือไม่
อย่างไรก็ตาม การทาสัญญาประกันภัยร่วมจะเป็น ประโยชน์ แก่บริษัทประกันภัยเนื่องจาก
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขายและค่า สินไหมทดแทนได้ ทั้ง นี้ ในอนาคตหากมีการนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 มาใช้ บริษัทประกันภัย อาจต้องพัฒนาระบบเพื่อรองรับ การจัดเก็บข้อมูล
กรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดทารายงานภายใน นาเสนอในกลุ่ม บริษัท หรือนาเสนอ
แก่หน่วยงานกากับดูแล ซึ่งบริษัทต้องคานึงและให้ความสาคัญเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสัญญาหลัก
และสัญญาประกันภัยต่อ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการรวมสัญญาของมาตรฐาน
- ขอบเขตของสัญญาประกันภัย (Contract Boundary)
Mr. Geroge ที่ปรึกษาของสมาคมฯ นาเสนอแนวปฏิบัติเรื่องขอบเขตของสัญญาประกันภัย ตาม
ข้อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ว่าเป็นการพิจารณาขอบเขตของอายุ สั ญ ญา
ประกันภัย จะใช้หลักการเดียวกันกับหลักการทั่วไปในการรับรู้รายการในงบการเงิน ที่จะต้องพิจารณาจากสิทธิ
และภาระผูกพันที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์ เช่น สิทธิ ในการเรียกชาระค่าเบี้ยประกันภัย และภาระผูกพันในการ
ให้บริการแก่ผู้ถือกรมธรรม์ เป็นต้น ซึ่งข้อพิจารณาขอบเขตอายุของสัญญาประกันภัยสามารถสรุปได้เป็น 4 ข้อ
ดังต่อไปนี้
(1) บริษัทมีสิทธิในการเรียกให้ผู้ถือกรมธรรม์ชาระเบี้ยประกันภัยหรือไม่ หากบริษัทไม่มีสิทธิที่
จะเรียก หรือบังคับให้ผู้ถือกรมธรรม์ชาระเบี้ยประกันภัย จะถือว่าสิ้นสุดขอบเขตอายุสัญญาประกันภัยฉบับเดิม
(2) บริษัทมีภาระหน้าที่ในการให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ หากภาระผูกพันใน
การให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัยเปลี่ยนแปลงไป จะถือว่าสิ้นสุดขอบเขตอายุสัญญาประกันภัยฉบับเดิม
(3) บริ ษั ท สามารถก าหนดเบี้ ย ประกั นภั ยใหม่ ภ ายหลั ง การประเมิ นความเสี่ ย งของผู้ ถือ
กรมธรรม์ได้หรือไม่ หากบริษัทประเมินความเสี่ยงและกาหนดเบี้ยประกันภัยใหม่ จะถือว่าสิ้นสุดขอบเขตอายุ
สัญญาประกันภัยฉบับเดิม
(4) บริ ษั ท สามารถก าหนดเบี้ ย ประกัน ภั ย ส าหรั บ ความเสี่ ย งระดั บ พอร์ ต โฟลิ โ อเพิ่ มเติม
ภายหลังการประเมินความเสี่ยงระดับกลุ่มสัญญาหรือไม่ หากการประเมินความเสี่ยงระดับพอร์ตโฟลิโอมีการ
กาหนดเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมอีกครั้ง จะถือว่าสิ้นสุดขอบเขตอายุสัญญาประกันภัยฉบับเดิม
นายศิริ สวรรค์พรเพ็ญ ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้ข้อมูลเพิ่มว่า ผลิตภัณฑ์ประกัน
วินาศภัยโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีประเด็นในทางปฏิบัติ เกี่ยวกับขอบเขตอายุ ของสัญ ญาประกันภัย เว้นแต่
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยสาหรับวิศวกรรม (Engineering insurance) ที่มีระยะเวลาบารุงรักษา (Maintenance
period) หรือมีการขยายระยะเวลารับประกัน (Extended warranty) และผลิตภัณฑ์ประกันภัยทางทะเลและ
ตัวเรือ (Marine and Hull insurance) ที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับความคุ้มครองซึ่งต้องพิจารณาในรายละเอียดของ
แต่ละสัญญาเพิ่มเติม
ข้อสังเกตจากที่ประชุม
นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ สอบถามว่า ร่างแนวปฏิบัติ (Guidelines) ที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้
จัดทาขึ้นได้มีการนาเสนอให้แก่ บริษัทสมาชิกพิจารณาและทาความเข้าใจในเอกสารดังกล่าวแล้วหรือไม่ และ
บริษัทสมาชิกมีความเห็นเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวอย่างไร รวมทั้งทางสมาคมฯ ประเมินว่าการยกตัวอย่างใน
ร่างแนวปฏิบัติมีความครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทสมาชิกมากน้อยเพียงใด
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นายศิริ สวรรค์พรเพ็ญ ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย ชี้แจงว่าเอกสารร่างแนวปฏิบัติดังกล่าว
ได้มีการพิจารณาจากคณะทางานของสมาคมฯ แล้ว ซึ่งคณะทางานเห็นว่าเอกสารดังกล่าวอ่านทาความเข้าใจ
ค่อนข้างยาก โดยทางสมาคมฯ จะปรับปรุงเอกสารให้ใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจและชัดเจนมากขึ้นต่ อไป
นอกจากนี้ ทางบริษัทที่ปรึกษาของสมาคมฯ จะมีการจัดอบรมให้กับ บริษัทสมาชิก เพื่ออธิบายและทาความ
เข้าใจในร่างแนวปฏิบัติดังกล่าวให้มากขึ้น และ
นางสาวสุพร เร้าปิติวงษ์กุล ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ให้ข้อมูลเพิ่มว่า สาหรับการ
ยกตัวอย่างต่าง ๆ ในร่างแนวปฏิบัติที่จัดทาขึ้นนี้ คณะทางานฯ ไม่สามารถยกตัวอย่างให้ครอบคลุมลักษณะ
ธุรกิจของทุกบริษัทได้ เนื่องจากการประกันวินาศภัยค่อนข้างมีความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม การจัดสัมมนา
ฝึกอบรมที่บริษัทที่ปรึกษาของสมาคมฯ กาลัง จะจัดขึ้น จะช่วยเป็นพื้นที่ให้บริษัทสมาชิก สามารถสอบถาม
กรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มตัวอย่างและทาให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
- ระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย (Level of aggregation of Insurance
Contracts)
Mr. Geroge ที่ ป รึ ก ษาของสมาคมฯ น าเสนอแนวปฏิ บั ติ เ รื่ อ งระดั บ ของการจั ด กลุ่ ม สั ญ ญา
ประกันภัย ตามข้อกาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การกาหนดกลุ่มสัญญาประกันภัย
(Unit of account) ในการวัดมูลค่า คือ ระดับการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัยและกลุ่มสัญญาประกันภัยต่อ โดย
ให้พิจารณาจัดกลุ่มจากความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันหรือการจัดการร่วมกัน สาหรับกลุ่มสัญญาประกันภัยต่อ ให้
พิจารณาว่าสัญญาประกันภัยต่อ ฉบับเดียวอาจครอบคลุมสัญญาประกันภัยตรงหลายกลุ่ม ดังนั้น การจัดการ
ร่วมกันของสัญญาประกันภัยต่อให้หมายถึงกลุ่มของประกันภัยต่อ ไม่ได้พิจารณาจากการจัดการร่วมกันของ
สัญญาประกันภัยตรง
การจัดกลุ่มสัญญา บริษัทจะต้องพิจารณาจากความสามารถในการทากาไรของกลุ่มสัญญาเป็นหลัก
ซึ่งการประเมินความสามารถในการทากาไร บริษัทสามารถประเมินในระดับผลิตภัณฑ์ (Product level) หรือ
ระดับธุรกรรม (Transaction level) ทั้งนี้ การประเมินในแต่ละระดับบริษัทสามารถใช้สมมติฐานเดียวกันหรือ
แตกต่างกันได้ และในกลุ่มสัญญาเดียวกันอาจมีหลายผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน โดยการพิจารณาแบ่งกลุ่ม สัญ ญา
ประกันภัยตามความสามารถในการทากาไร มาตรฐานกาหนดให้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มสัญญาที่สร้างภาระ (Onerous contracts) หรือสัญ ญาที่ขาดทุน ณ วันเริ่มแรก
พิจารณาจากกระแสเงินสดจ่ายที่คิดลด รวม Risk adjustment เกินกระแสเงินสดรับที่คิดลด ภายในขอบเขต
สัญญา
(2) กลุ่มสัญญาประกันภัยที่ไม่มีความเป็นไปได้อย่างมีนัยสาคัญที่จะกลายเป็น สัญญาสร้าง
ภาระในภายหลัง เป็นสัญญาที่มีความสามารถในการทากาไรสูง
(3) กลุ่มสัญญาประกันภัยอื่นๆ ที่เหลืออยู่ กล่าวคือ เป็นกลุ่มสัญญาประกันภัยที่มีกาไรใน
ปัจจุบัน แต่มีโอกาสอาจขาดทุนได้ในอนาคต
หลังจากบริษัทจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย (Cohort) ออกเป็นแต่ละกลุ่มข้างต้น บริษัทต้องบันทึก
รับรู้รายการกลุ่มของสัญญาประกัน ภัยดัง กล่ าวตามปี ที่รั บ ประกันภัย โดยบริษัทสามารถอ้างอิง จากวั น ที่
กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ (Underwriting year) หรือ ตามปีกรมธรรม์ (Policy year) ซึ่งอ้างอิงจากวันที่จ่ายเบี้ย
ประกันภัย (premium due date) หรือวัน ที่ออกสัญ ญาประกันภัย (issue date) แล้วแต่วันใดเกิดขึ้นก่อน
อย่ า งไรก็ ต าม กรมธรรม์ โ ดยทั่ ว ไปนิ ย มบั น ทึ ก รั บ รู้ ก ลุ่ ม ของสั ญ ญาประกั น ภั ย ตามปี ที่ รั บ ประกั น ภั ย
(underwriting year)
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ข้อสังเกตจากที่ประชุม
1. นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ สอบถามว่า ในร่างแนวปฏิบัติ (Guidelines) การจัดกลุ่มสัญ ญาตามกลุ่ม
สัญญาประกันภัยที่ไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะขาดทุนอย่างมีนัยสาคัญ (No significant possibility of becoming
onerous : NSPO) มีการระบุการพิจารณาความมีนัยสาคัญ โดยให้พิจารณาจาก Combined ratio ที่ร้อยละ
70 ซึ่งมาตรฐานไม่ได้มีการกาหนดวิธีการพิจารณาที่ชัดเจน การระบุเปอร์เซ็นต์ที่แน่ชัด อาจทาให้ผู้ใช้แนวปฏิบัติ
เข้าใจผิดว่าเป็นวิธีการและอัตราที่มีการตกลงกันระหว่างสมาคมฯ กับสานักงาน คปภ. และต้องยึดตามแนว
ปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ มาตรฐานกาหนดไว้เป็นหลักการซึ่งบริษัทสามารถเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทหรือ
ความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น หากรายละเอียดในแนวปฏิบั ติดัง กล่าวเป็นการยกตัวอย่ าง ขอให้
สมาคมฯ ปรับปรุงโดยระบุให้ชัดเจนว่าแนวปฏิบัติที่จัดทาขึ้นสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางหรือตัวอย่างเท่านั้น
โดยการเลือกวิธีปฏิบัติให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทเป็นสาคัญ
Mr. Geroge ที่ปรึกษาของสมาคมฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากประเด็นนี้มีความซับซ้อนในทางปฏิบัติ
จึง มีการระบุ รายละเอีย ดเพื่ อเป็นตัว อย่ างให้เ ข้า ใจมากขึ้น เท่านั้น และสาหรับ การปฏิ บัติ จริง บริษัทอาจ
พิจารณาปัจจัยอื่นหรือ เกณฑ์อื่นได้เช่นกัน และได้ให้คาแนะนาเสริม ในทางปฏิบัติ เรื่องการจัดกลุ่ม สั ญ ญา
ประกันภัย ว่าบริษัทควรจะต้องมีข้อมูลของสัญญาตั้งแต่ระดับรายการ (Transaction level) และบันทึกแยก
ย่อยลงไปในระดับกลุ่มย่อย (Subclass level) จากนั้นบริษัทค่อยพิจารณาจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย กล่าวคือ
บริษัทประกันภัยจะคานวณเงินสารองเบี้ยประกันภัย (UPR) ในระดับรายการ (Transaction level) และจัด
กลุ่มและนามาคิดลดในระดับกลุ่ มย่อย (Subclass level) ซึ่ง บริษัทประกันภัย สามารถคานวณผลขาดทุ น
(Loss component) ตั้งแต่วันเริ่มแรกที่ รับรู้รายการ และการรับรู้รายการในภายหลัง จะเป็นการทยอยตัด
จาหน่าย ดังนั้น บริษัทประกันภัยสามารถพิจารณาความสามารถในการทากาไรในระดับกลุ่มย่อย (Subclass
level) ตามความต้องการผู้สอบบัญชีหรือหน่วยงานกากับดูแลในแต่ละพื้นที่ (Regional regulator) ได้ ซึ่งการ
คานวณความสามารถในการทากาไรของสัญญาจะเป็นหน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการตั้งสมมติฐาน
ของอัตราคิดลด (Discount rate) ค่าปรับปรุง ค่าความเสี่ ยง (Risk adjustment) และอัตราความเสี ย หาย
(Loss ratio) เพื่อนามาใช้ค านวณตามหลัก การ General Measurement Model (GMM) หรือ Premium
Allocation Approach (PAA) ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 โดยการกาหนดสมมุติฐาน
สามารถทาในระดับภาพรวม (High level) ระดับบริษัท (Company level) และ ระดับกลุ่มย่อย (Subclass
level) ทั้ง นี้ เมื่อบริษัทประกันภัยค านวณตามหลัก การดัง กล่ าวเป็น ที่เ รีย บร้อยแล้ว บริษัทประกันภั ย จะ
สามารถกาหนดได้ว่า อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจต่อเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็น
รายได้ (Combined ratio) ที่เหมาะสมในการพิจารณากลุ่ มสัญญาที่ จะเป็ น สั ญญาที่ สร้ างภาระ (Onerous
contact) ควรเป็นเท่ าใด อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯ จะระบุ เ พิ่มเติ มในร่ างแนวปฏิ บัติ (Guidelines) ว่ า
อัตราส่วน Combined ratio ที่ร้อยละ 70% เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับบริษัท
ประกันภัยในการนาไปปฏิบัติ
2. นางสาววันทนา เจียรวัชระมงคล สอบถามถึงรายงานการประชุมครั้งก่อน ว่าทางสมาคมฯ ได้มี
การปรับปรุง ร่างแนวปฏิบัติ เรื่อง การแยกองค์ประกอบของสัญญาประกันภัย ตามที่ทางสานักงาน คปภ. ให้
ข้อเสนอแนะแล้วหรือไม่ รวมถึงขอให้สมาคมฯ สอบทานการเรียงลาดับของเนื้อหา และการนิยามคาศัพท์ต่าง ๆ
ทั้งนี้ เนื่องจากสานักงาน คปภ. มีข้อสังเกตต่อร่างแนวปฏิบัติที่สมาคมฯ จัดทาขึ้น ในรายละเอียดที่ค่อนข้างมาก
ดังนั้น สานักงาน คปภ. จะนาส่งความเห็นดัง กล่ าวให้ สมาคมฯ ทางไปรษณีย์ อิ เล็ กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อ
นาไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
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นางสาวสุพร เร้าปิติวงษ์กุล ผู้แทนสมาคมฯ ชี้แจงว่า ในเบื้องต้นได้มีการปรับปรุงร่างแนวปฏิ บัติ
เรื่อง การแยกองค์ประกอบของสัญญาประกันภัย ตามข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งมีการเพิ่มตัวอย่างให้
ครอบคลุมสถานการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯ จะกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง
3. นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา ให้ข้อเสนอแนะแก่ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทย เกี่ยวกับ การ
เพิ่มตัวอย่างในร่างแนวปฏิบัติ (Guidelines) ว่าทางสมาคมฯ อาจต้องให้ความสาคัญในการจัดทาให้มากขึ้น
และขอให้ทางสมาคมฯ กระตุ้นให้บริษัทสมาชิก มีส่วนร่วมให้ไ ด้มากที่สุด เพื่อ สร้างความเข้าใจให้แก่บ ริษั ท
ประกันวินาศภัยในทิศทางเดียวกัน และหาข้อตกลงร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ ที่อาจจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติใน
อนาคต ทั้งนี้ ในระหว่างที่ทางสมาคมฯ กาลังดาเนินการ หากพบประเด็นปัญหาสามารถหารือกับทางสานักงาน
คปภ. ได้ โดยสานักงาน คปภ. มี กาหนดจัดการประชุมคณะกรรมการกาหนดนโยบายมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยในเดือนพฤษภาคม 2564
4. นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ สอบถามว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทยยังคงสามารถดาเนินการจัดทาร่าง
แนวปฏิบัติ (Guidelines) สาหรับหัวข้ออื่น ๆ ตามกรอบเวลาเดิมที่ตกลงกันไว้ได้หรือไม่
นางสาวสุพร เร้าปิติวงษ์กุล ผู้แทนสมาคมฯ ชี้แจงว่า ทางสมาคมฯ สามารถดาเนินการตามกรอบ
เวลาเดิ ม ที่ ต กลงกันไว้ ได้ แต่ ล าดั บ การส่ ง มอบอาจจะมี การเปลี่ ยนแปลง เนื่ อ งจากบางหัว ข้อ อาจต้ องใช้
ระยะเวลาในการจัดทานานกว่าที่คาดไว้ จึงส่งผลให้การนาเสนอหัวข้อ อาจมีการสลับกันบ้างไม่ตรงตามการ
เรียงลาดับหัวข้อในมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯ จะประสานกับทีมงานสานักงาน คปภ. เพื่อ แจ้ง
หัวข้อก่อนที่จะมานาเสนอ นอกจากนี้ ทีมงานของสมาคมฯ จะนาเรื่องต่าง ๆ จากการประชุมในวันนี้นาเสนอ
ต่อคณะกรรมการสมาคมประกันวินาศภัยไทยเพื่อรับทราบต่อไป
มติที่ประชุม : ให้สมาคมฯ ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติ ทั้ง 4 หัวข้อที่นาเสนอมา ตามความเห็น
ต่าง ๆ ของสานักงาน คปภ. เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
------------------------------------------------------
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