
 

 

รายงานการประชุมคณะท างานย่อยรองรับประเด็นจากข้อก าหนด 
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับธุรกิจประกันภัยฉบับที่ 17 

คร้ังที่ 2/2564  
วันอังคารท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 ณ ห้องประชุม 201 ส านักงาน คปภ. 

------------------------------------------------------ 

ส านักงาน คปภ. 
1. นางสาววสุมดี วสีนนท์  รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ    ประธานท่ีประชุม 
2. นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา  ผู้ช่วยเลขาธิการ สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย 
3. นางสาวอายุศรี ค าบรรลือ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบ 
4. นางสาวปราณี เอกสุภักดิ์ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 1 
5. นายไพบูลย์ เป่ียมเมตตา ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนโยบายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
6. นางสาวธนิตา อนุสนธิ์อดิสัย ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายงบประมาณ การเงิน และบัญชี 
7. นางเยาวภา ศรีวัฒนศักดิ์  ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์ 
8. นางสาวนภา ลิขิตไพบูลย์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ 1 
9. นางสาวอุบลวรรณ แสงตรง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ 2 
10. นางสาวพรทิพย์ หวังศิริสุข ผู้อ านวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานตรวจสอบ 2 
11. นายโฆษิต ช่ืนกระมล ผู้อ านวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานตรวจสอบ 3 
12. นางสาววันทนา เจียรวัชระมงคล ผู้เช่ียวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ 1/2 
13. นางสาววิยะดา เสาะแสวง ผู้เช่ียวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ 2/2 
14. นางสาวมาลัย ศรีบัว ผู้เช่ียวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์ 
15. นางสาววันทิยา บุญศรีโรจน์ ผู้เช่ียวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ 2/2 
16. นางสาวลลิดา ภัทรแสงไทย  ผู้เช่ียวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ 3/1 
17. นางสาวญาดา สุขเกษม  ผู้เช่ียวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การตรวจสอบ 
18. นายวรวิทย์ งามจิตวิริยะ ผู้เช่ียวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ 1 
19. นายชัชวาล จุฬาเรืองอักษร  ผู้เช่ียวชาญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ 
20. นางสาวอรวรรณ มาระเพ็ญ ผู้เช่ียวชาญพิเศษ 
21. นางสาวณัฐวรรณ ภิรมยาภรณ์ ผู้เช่ียวชาญ 
22. นางสาวกุลธิดา สิงหะพันธ์ ผู้เช่ียวชาญ 
23. นางอาภัสรา สุกสัก ผู้เช่ียวชาญ 
24. นางสาวกันต์ชลัช ตามไท ผู้เช่ียวชาญ 
25. นางสาวพิมลอร นวคุณ  ผู้ช านาญงานอาวุโส 
26. นายศรัณย์วัจน์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช านาญงาน 
27. นายจรูญทรัพย์ ณัฐธนอนันต์ ผู้ช านาญงาน 
28. นางสาวฐมน ฐิตะธนะกิจ ผู้ช านาญงาน 
29. นางสาวนิตินาท แบบประเสริฐ ผู้ช านาญงาน 
30. นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ  ผู้ช านาญงาน  
31. นางสาวขวัญแก้ว เท่ียงดาห์ ผู้ช านาญงาน 
32. นางสาวจุฑาทิพย์ โค้วคาศัย เจ้าหน้าท่ีช านาญการ 
33. นางสาววราภรณ์ ทรงสวัสด์ิชัย เจ้าหน้าท่ีช านาญการ 
34. นางสาวกฤษณ์รวีฐ์ เอี่ยมจรูญ  เจ้าหน้าท่ีช านาญการ 
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35. นางสาวลักขณา โชคสมงาม เจ้าหน้าท่ีช านาญการ 
36. นางสาวธดาชชา วิไลลักษณ์ เจ้าหน้าท่ีช านาญการ 
37. นางสาวกนิษฐา ฉลองมณีรัตน์ เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 
38. นายพิภัชพล ศรีเจริญจิตร์ เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 
39. นายเอื้อ สุทธิสมบูรณ์ เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 
40. นายภัทรพล จันทร์อินทร์ เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 
41. นายธนกร ดอกพิกุล เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 
42. นางสาวธันย์ชนก หวังสุขไพศาล เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 
43. นางสาวลาภิสรา แก้วอ าดี เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 
44. นางสาววรัญญา ด่านทวีศิลป์ เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 
45. นายชนาธิป บ ารุงศักดิ์ เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 
46. นายพัทธดนย์  จันทร์รัศมีวิไล เจ้าหน้าท่ี 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย (ผ่าน Microsoft Teams) 
1. นางสาวสุพร เร้าปิติวงษ์กุล  สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
2. นางสาวบุณฑริก น้อยเสวก  สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
3. นายศศิวิทย์ อัครพัฒนากูล  สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
4. นายศิริ สวรรค์พรเพ็ญ  สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
5. นางอ าไพ บ ารุงศักดิ์ศิลป์  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 โซลูช่ัน จ ากัด (ท่ีปรึกษาของสมาคมฯ) 
12. Ms. Pranee Wonglertsiri  บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูช่ัน จ ากัด (ท่ีปรึกษาของสมาคมฯ) 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธานกล่าวเปิดประชุม พร้อมแนะน าผู้แทนของส านักงาน คปภ. และทางสมาคมประกัน 
วินาศภัยไทย (สมาคมฯ) กล่าวแนะน าผู้แทนสมาคมฯ โดยในวันนี้คณะท างานของสมาคมฯ จะน าเสนอร่างแนว
ปฏิบัติ (Guidelines) ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่  

1) การแยกองค์ประกอบของสัญญาประกันภัย (Separation of Insurance Contracts) ฉบับ
ปรับปรุงตามมติท่ีประชุมคณะท างานย่อยรองรับประเด็นจากข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินส าหรับธุรกิจประกันภัยฉบับท่ี 17 ครั้งท่ี 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 : ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะท างานย่อยด้านสัญญาประกันภัยและการวัดมูลค่า คร้ังที่ 
2/2563 เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2563 

 ฝ่ายเลขานุการคณะท างานย่อยฯ ได้เวียนรายงานการประชุมคณะท างานย่อยด้านสัญญา
ประกันภัยและการวัดมูลค่า ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(E-mail) เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2563 ซึ่งไม่มีคณะท างานย่อยฯ ขอแก้ไข จึงขอรับรองรายงานการประชุมตามท่ี
ได้แจ้งเวียนไป เฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย  

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะท างานย่อยด้านสัญญาประกันภัยและการวัดมูลค่า ครั้งท่ี 
2/2563 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพือ่พิจารณาแนวปฏิบัติ (Guidelines) ของสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

- การแยกองค์ประกอบของสัญญาประกันภัย (Separation of Insurance Contracts)  
ฉบับปรับปรุง 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้แจ้งท่ีประชุมว่า ร่างแนวปฏิบัติส าหรับเรื่องการแยก
องค์ประกอบของสัญญาประกันภัย (Separation of Insurance Contracts) ท่ีสมาคมฯ ได้น าเสนอให้กับ
คณะท างานในการประชุมครั้งก่อน และคณะท างานฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขในบางประเด็น รวมถึงเพิ่ม
ตัวอย่างในบางหัวข้อเพิ่มเติม ในวันนี้ทางสมาคมฯ จะน าเสนอในหัวข้อถัดไป เรื่อง การรวมสัญญาประกันภัย 
(Combination of Insurance Contracts) โดย Mr. Geroge ท่ีปรึกษาของสมาคมฯ เป็นผู้น าเสนอ  

- การรวมสัญญาประกันภัย (Combination of Insurance Contracts) 

Mr. Geroge ท่ีปรึกษาของสมาคมฯ น าเสนอแนวปฏิบัติเรื่องการรวมสัญญาประกันภัย ตาม
ข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 ซึ่งเป็นการอธิบายหลักเกณฑ์พื้นฐานในการรวม
สัญญาประกันภัย โดยให้พิจารณาจากรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยเป็นหลัก ซึ่งได้แบ่งรูปแบบกรมธรรม์
เป็น 2 ประเภท คือ  

(1) กรมธรรม์แบบเด่ียว (Singular Product)  
กรมธรรม์แบบเด่ียว คือ กรมธรรม์ท่ีมีความเส่ียงเดียว (Single risk) หรือหลายความเส่ียง 

(Multiple risks) ในหนึ่งสัญญา โดยปกติจะไม่มีการแยกองค์ประกอบของสัญญาประกันภัยส าหรับกรมธรรม์
แบบเด่ียว ยกตัวอย่างเช่น สัญญาประกันภัยประเภทความเส่ียงภัยทรัพย์สิน (IAR) ถือเป็นกรมธรรม์แบบเด่ียว 
(Singular Product) ท่ีประกอบด้วยหลายความเส่ียง (Multiple risks) ในหนึ่งสัญญา กรมธรรม์ดังกล่าวจะไม่
มีการแยกองค์ประกอบของสัญญาตามความเส่ียงแต่จะถือเป็นสัญญาเดียว เป็นต้น 

(2) กรมธรรม์แบบแพคเกจ (Package product)  
กรมธรรม์แบบแพคเกจ คือ กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวท่ีประกอบด้วยหลายผลิตภัณฑ์ใน

กรมธรรม์ ซึ่งบริษัทต้องมีการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ท่ีประกอบรวมกันอยู่ในกรมธรรม์ดังกล่าวสามารถแยก
ออกมาเป็นแต่ละสัญญาได้หรือไม่ หรือต้องพิจารณารวมเป็นหนึ่งสัญญา เนื่องจากผู้เอาประกันภัยไม่สามารถ
หาซื้อความคุ้มครองแยกต่างหากตามแต่ละสัญญาได้ (Stand-alone contract) 

ส าหรับกรณีการท าสัญญาประกันภัยร่วม (Coinsurance) ระหว่างบริษัทประกันภัยท่ีมีการ 
ลงนามในสัญญาฉบับเดียว เพื่อรับประกันภัยทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าสูง กรณีนี้ถือว่าสัญญาประกันภัยร่วมดังกล่าว
เป็นสัญญาเดียวไม่ต้องมีการแยกองค์ประกอบของสัญญาตามบริษัทประกันภัยร่วม ท้ังนี้หากบริษัทท่ีรับ
ประกันภัยร่วมกัน ไม่สามารถรับความเส่ียงภัยไว้ได้เองท้ังหมดและมีการท าประกันภัยต่อ บริษัทประกันภัย
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ดังกล่าวต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาหลักกับสัญญาประกันภัยต่อว่าสามารถแยกสัญญาออกจาก
กันได้หรือไม่  

 อย่างไรก็ตาม การท าสัญญาประกันภัยร่วมจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทประกันภัยเนื่องจาก
สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขายและค่าสินไหมทดแทนได้ ท้ังนี้ ในอนาคตหากมีการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 มาใช้ บริษัทประกันภัยอาจต้องพัฒนาระบบเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูล
กรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดท ารายงานภายใน น าเสนอในกลุ่มบริษัท หรือน าเสนอ
แกห่น่วยงานก ากับดูแล ซึ่งบริษัทต้องค านึงและให้ความส าคัญเกี่ยวกับการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างสัญญาหลัก
และสัญญาประกันภัยต่อ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการรวมสัญญาของมาตรฐาน  

- ขอบเขตของสัญญาประกันภัย (Contract Boundary) 

Mr. Geroge ท่ีปรึกษาของสมาคมฯ น าเสนอแนวปฏิบัติเรื่องขอบเขตของสัญญาประกันภัย ตาม
ข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 ว่าเป็นการพิจารณาขอบเขตของอายุสัญญา
ประกันภัย จะใช้หลักการเดียวกันกับหลักการท่ัวไปในการรับรู้รายการในงบการเงิน ท่ีจะต้องพิจารณาจากสิทธิ
และภาระผูกพันท่ีมีต่อผู้ถือกรมธรรม์ เช่น สิทธิในการเรียกช าระค่าเบี้ยประกันภัย และภาระผูกพันในการ
ให้บริการแก่ผู้ถือกรมธรรม์ เป็นต้น ซึ่งข้อพิจารณาขอบเขตอายุของสัญญาประกันภัยสามารถสรุปได้เป็น 4 ข้อ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทมีสิทธิในการเรียกให้ผู้ถือกรมธรรม์ช าระเบี้ยประกันภัยหรือไม่ หากบริษัทไม่มีสิทธิท่ี
จะเรียก หรือบังคับให้ผู้ถือกรมธรรมช์ าระเบี้ยประกันภัย จะถือว่าส้ินสุดขอบเขตอายุสัญญาประกันภัยฉบับเดิม 

(2) บริษัทมีภาระหน้าท่ีในการให้บริการตามกรมธรรม์ประกนัภัยหรือไม่ หากภาระผูกพันใน
การให้บริการตามกรมธรรม์ประกันภัยเปล่ียนแปลงไป จะถือว่าส้ินสุดขอบเขตอายุสัญญาประกันภัยฉบับเดิม 

(3) บริษัทสามารถก าหนดเบี้ยประกันภัยใหม่ภายหลังการประเมินความเส่ียงของผู้ถือ
กรมธรรม์ได้หรือไม่ หากบริษัทประเมินความเส่ียงและก าหนดเบี้ยประกันภัยใหม่ จะถือว่าส้ินสุดขอบเขตอายุ
สัญญาประกันภัยฉบับเดิม 

(4) บริษัทสามารถก าหนดเบี้ยประกันภัยส าหรับความเส่ียงระดับพอร์ตโฟลิโอเพิ่มเติม 
ภายหลังการประเมินความเส่ียงระดับกลุ่มสัญญาหรือไม่ หากการประเมินความเส่ียงระดับพอร์ตโฟลิโอมีการ
ก าหนดเบ้ียประกันภัยเพิ่มเติมอีกครั้ง จะถือว่าส้ินสุดขอบเขตอายุสัญญาประกันภัยฉบับเดิม 

นายศิริ สวรรค์พรเพ็ญ ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย ให้ข้อมูลเพิ่มว่า ผลิตภัณฑ์ประกัน
วินาศภัยโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีประเด็นในทางปฏิบัติ เกี่ยวกับขอบเขตอายุของสัญญาประกันภัย เว้นแต่ 
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยส าหรับวิศวกรรม (Engineering insurance) ท่ีมีระยะเวลาบ ารุงรักษา (Maintenance 
period) หรือมีการขยายระยะเวลารับประกัน (Extended warranty) และผลิตภัณฑป์ระกันภัยทางทะเลและ
ตัวเรือ (Marine and Hull insurance) ท่ีมีเงื่อนไขเกี่ยวกับความคุ้มครองซึ่งต้องพิจารณาในรายละเอียดของ
แต่ละสัญญาเพิ่มเติม 

ข้อสังเกตจากที่ประชุม  

นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ สอบถามว่า ร่างแนวปฏิบัติ (Guidelines) ท่ีสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้
จัดท าขึ้นได้มีการน าเสนอให้แก่บริษัทสมาชิกพิจารณาและท าความเข้าใจในเอกสารดังกล่าวแล้วหรือไม่ และ
บริษัทสมาชิกมีความเห็นเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวอย่างไร รวมท้ังทางสมาคมฯ ประเมินว่าการยกตัวอย่างใน
ร่างแนวปฏิบัติมีความครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทสมาชิกมากน้อยเพียงใด  
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นายศิริ สวรรค์พรเพ็ญ ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย ช้ีแจงว่าเอกสารร่างแนวปฏิบัติดังกล่าว
ได้มีการพิจารณาจากคณะท างานของสมาคมฯ แล้ว ซึ่งคณะท างานเห็นว่าเอกสารดังกล่าวอ่านท าความเข้าใจ
ค่อนข้างยาก โดยทางสมาคมฯ จะปรับปรุงเอกสารให้ใช้ภาษาท่ีง่ายต่อความเข้าใจและชัดเจนมากขึ้นต่อไป 
นอกจากนี้ ทางบริษัทท่ีปรึกษาของสมาคมฯ จะมีการจัดอบรมให้กับบริษัทสมาชิกเพื่ออธิบายและท าความ
เข้าใจในร่างแนวปฏิบัติดังกล่าวให้มากขึ้น และ 

นางสาวสุพร เร้าปิติวงษ์กุล ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ให้ข้อมูลเพิ่มว่า ส าหรับการ
ยกตัวอย่างต่าง ๆ ในร่างแนวปฏิบัติท่ีจัดท าขึ้นนี้ คณะท างานฯ ไม่สามารถยกตัวอย่างให้ครอบคลุมลักษณะ
ธุรกิจของทุกบริษัทได้ เนื่องจากการประกันวินาศภัยค่อนข้างมีความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม การจัดสัมมนา
ฝึกอบรมท่ีบริษัทท่ีปรึกษาของสมาคมฯ ก าลังจะจัดขึ้น จะช่วยเป็นพื้นท่ีให้บริษัทสมาชิกสามารถสอบถาม
กรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มตัวอย่างและท าให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น 

- ระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย (Level of aggregation of Insurance  
Contracts) 

Mr. Geroge ท่ีปรึกษาของสมาคมฯ น าเสนอแนวปฏิบัติเรื่องระดับของการจัดกลุ่มสัญญา
ประกันภัย ตามข้อก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 การก าหนดกลุ่มสัญญาประกันภัย 
(Unit of account) ในการวัดมูลค่า คือ ระดับการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัยและกลุ่มสัญญาประกันภัยต่อ โดย
ให้พิจารณาจัดกลุ่มจากความเส่ียงท่ีคล้ายคลึงกันหรือการจัดการร่วมกัน ส าหรับกลุ่มสัญญาประกันภัยต่อ ให้
พิจารณาว่าสัญญาประกันภัยต่อฉบับเดียวอาจครอบคลุมสัญญาประกันภัยตรงหลายกลุ่ม ดังนั้น การจัดการ
ร่วมกันของสัญญาประกันภัยต่อให้หมายถึงกลุ่มของประกันภัยต่อ ไม่ได้พิจารณาจากการจัดการร่วมกันของ
สัญญาประกันภัยตรง 

การจัดกลุ่มสัญญา บริษัทจะต้องพิจารณาจากความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มสัญญาเป็นหลัก 
ซึ่งการประเมินความสามารถในการท าก าไร บริษัทสามารถประเมินในระดับผลิตภัณฑ์ (Product level) หรือ
ระดับธุรกรรม (Transaction level) ท้ังนี้ การประเมินในแต่ละระดับบริษัทสามารถใช้สมมติฐานเดียวกันหรือ
แตกต่างกันได้ และในกลุ่มสัญญาเดียวกันอาจมีหลายผลิตภัณฑ์ได้เช่นกัน โดยการพิจารณาแบ่งกลุ่มสัญญา
ประกันภัยตามความสามารถในการท าก าไร มาตรฐานก าหนดให้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
 (1)  กลุ่มสัญญาท่ีสร้างภาระ (Onerous contracts) หรือสัญญาท่ีขาดทุน ณ วันเริ่มแรก 
พิจารณาจากกระแสเงินสดจ่ายท่ีคิดลด รวม Risk adjustment เกินกระแสเงินสดรับท่ีคิดลด ภายในขอบเขต
สัญญา  

(2)  กลุ่มสัญญาประกันภัยท่ีไม่มีความเป็นไปได้อย่างมีนัยส าคัญท่ีจะกลายเป็นสัญญาสร้าง
ภาระในภายหลัง เป็นสัญญาท่ีมีความสามารถในการท าก าไรสูง   

(3) กลุ่มสัญญาประกันภัยอื่นๆ ท่ีเหลืออยู่ กล่าวคือ เป็นกลุ่มสัญญาประกันภัยท่ีมีก าไรใน
ปัจจุบัน แต่มีโอกาสอาจขาดทุนได้ในอนาคต 

หลังจากบริษัทจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย (Cohort) ออกเป็นแต่ละกลุ่มข้างต้น บริษัทต้องบันทึก
รับรู้รายการกลุ่มของสัญญาประกันภัยดังกล่าวตามปีท่ีรับประกันภัย โดยบริษัทสามารถอ้างอิงจากวันท่ี
กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ (Underwriting year) หรือ ตามปีกรมธรรม์ (Policy year) ซึ่งอ้างอิงจากวันท่ีจ่ายเบี้ย
ประกันภัย (premium due date) หรือวันท่ีออกสัญญาประกันภัย (issue date) แล้วแต่วันใดเกิดขึ้นก่อน 
อย่างไรก็ตาม กรมธรรม์โดยท่ัวไปนิยมบันทึกรับรู้ก ลุ่มของสัญญาประกันภัยตามปีท่ีรับประกันภัย 
(underwriting year)  

 



6 
 

 

ข้อสังเกตจากที่ประชุม  

1. นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ สอบถามว่า ในร่างแนวปฏิบัติ (Guidelines) การจัดกลุ่มสัญญาตามกลุ่ม
สัญญาประกันภัยท่ีไม่มีความเปน็ไปได้ว่าจะขาดทุนอย่างมีนัยส าคัญ (No significant possibility of becoming 
onerous : NSPO) มีการระบุการพิจารณาความมีนัยส าคัญ โดยให้พิจารณาจาก Combined ratio ท่ีร้อยละ 
70 ซึ่งมาตรฐานไม่ได้มีการก าหนดวิธีการพิจารณาท่ีชัดเจน การระบุเปอร์เซ็นต์ท่ีแน่ชัด อาจท าให้ผู้ใช้แนวปฏิบัติ
เข้าใจผิดว่าเป็นวิธีการและอัตราท่ีมีการตกลงกันระหว่างสมาคมฯ กับส านักงาน คปภ. และต้องยึดตามแนว
ปฏิบัติดังกล่าว ท้ังนี้ มาตรฐานก าหนดไว้เป็นหลักการซึ่งบริษัทสามารถเลือกวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับบริษัทหรือ
ความเห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น หากรายละเอียดในแนวปฏิบัติดังกล่าวเป็นการยกตัวอย่าง  ขอให้ 
สมาคมฯ ปรับปรุงโดยระบุให้ชัดเจนว่าแนวปฏิบัติท่ีจัดท าขึ้นสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางหรือตัวอย่างเท่านั้น 
โดยการเลือกวิธีปฏิบัติให้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของบริษัทเป็นส าคัญ 

Mr. Geroge ท่ีปรึกษาของสมาคมฯ ช้ีแจงว่า เนื่องจากประเด็นนี้มีความซับซ้อนในทางปฏิบัติ  
จึงมีการระบุรายละเอียดเพื่อเป็นตัวอย่างให้เข้าใจมากขึ้นเท่านั้น และส าหรับการปฏิบัติจริง บริษัทอาจ
พิจารณาปัจจัยอื่นหรือเกณฑ์อื่นได้เช่นกัน และได้ให้ค าแนะน าเสริมในทางปฏิบัติเรื่องการจัดกลุ่มสัญญา
ประกันภัย ว่าบริษัทควรจะต้องมีข้อมูลของสัญญาต้ังแต่ระดับรายการ (Transaction level) และบันทึกแยก
ย่อยลงไปในระดับกลุ่มย่อย (Subclass level) จากนั้นบริษัทค่อยพิจารณาจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย กล่าวคือ
บริษัทประกันภัยจะค านวณเงินส ารองเบี้ยประกันภัย (UPR) ในระดับรายการ (Transaction level) และจัด
กลุ่มและน ามาคิดลดในระดับกลุ่มย่อย (Subclass level) ซึ่งบริษัทประกันภัยสามารถค านวณผลขาดทุน 
(Loss component) ต้ังแต่วันเริ่มแรกท่ีรับรู้รายการ และการรับรู้รายการในภายหลังจะเป็นการทยอยตัด
จ าหน่าย ดังนั้น บริษัทประกันภัยสามารถพิจารณาความสามารถในการท าก าไรในระดับกลุ่มย่อย (Subclass 
level) ตามความต้องการผู้สอบบัญชีหรือหน่วยงานก ากับดูแลในแต่ละพื้นท่ี (Regional regulator) ได้ ซึ่งการ
ค านวณความสามารถในการท าก าไรของสัญญาจะเป็นหน้าท่ีของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการตั้งสมมติฐาน
ของอัตราคิดลด (Discount rate) ค่าปรับปรุงค่าความเส่ียง (Risk adjustment) และอัตราความเสียหาย 
(Loss ratio) เพื่อน ามาใช้ค านวณตามหลักการ General Measurement Model (GMM) หรือ Premium 
Allocation Approach (PAA) ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17  โดยการก าหนดสมมุติฐาน
สามารถท าในระดับภาพรวม (High level) ระดับบริษัท (Company level) และ ระดับกลุ่มย่อย (Subclass 
level) ท้ังนี้ เมื่อบริษัทประกันภัยค านวณตามหลักการดังกล่าวเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว บริษัทประกันภัยจะ
สามารถก าหนดได้ว่า อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจต่อเบี้ยประกันภัยท่ีถือเป็น
รายได้ (Combined ratio) ท่ีเหมาะสมในการพิจารณากลุ่มสัญญาท่ีจะเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระ (Onerous 
contact) ควรเป็นเท่าใด อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯ จะระบุเพิ่มเติมในร่างแนวปฏิบัติ (Guidelines) ว่า
อัตราส่วน Combined ratio ท่ีร้อยละ 70% เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับบริษัท
ประกันภัยในการน าไปปฏิบัติ  

2.  นางสาววันทนา เจียรวัชระมงคล สอบถามถึงรายงานการประชุมครั้งก่อน ว่าทางสมาคมฯ ได้มี
การปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติ เรื่อง การแยกองค์ประกอบของสัญญาประกันภัย ตามท่ีทางส านักงาน คปภ. ให้
ข้อเสนอแนะแล้วหรือไม่ รวมถึงขอให้สมาคมฯ สอบทานการเรียงล าดับของเนื้อหา และการนิยามค าศัพท์ต่าง ๆ 
ท้ังนี้ เนื่องจากส านักงาน คปภ. มีข้อสังเกตต่อร่างแนวปฏิบัติท่ีสมาคมฯ จัดท าขึ้น ในรายละเอียดท่ีค่อนข้างมาก 
ดังนั้น ส านักงาน คปภ. จะน าส่งความเห็นดังกล่าวให้สมาคมฯ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อ
น าไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
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นางสาวสุพร เร้าปิติวงษ์กุล ผู้แทนสมาคมฯ ช้ีแจงว่า ในเบ้ืองต้นได้มีการปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติ 
เรื่อง การแยกองค์ประกอบของสัญญาประกันภัย ตามข้อเสนอแนะเป็นท่ีเรียบร้อย รวมท้ังมีการเพิ่มตัวอย่างให้
ครอบคลุมสถานการณ์ต่าง ๆ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯ จะกลับไปทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง 

3. นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา ให้ข้อเสนอแนะแก่ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทย เกี่ยวกับการ
เพิ่มตัวอย่างในร่างแนวปฏิบัติ (Guidelines) ว่าทางสมาคมฯ อาจต้องให้ความส าคัญในการจัดท าให้มากขึ้น 
และขอให้ทางสมาคมฯ กระตุ้นให้บริษัทสมาชิกมีส่วนร่วมให้ได้มากท่ีสุด เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่บริษัท
ประกันวินาศภัยในทิศทางเดียวกัน และหาข้อตกลงร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ ท่ีอาจจะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติใน
อนาคต ท้ังนี้ ในระหว่างท่ีทางสมาคมฯ ก าลังด าเนินการ หากพบประเด็นปัญหาสามารถหารือกับทางส านักงาน 
คปภ. ได้ โดยส านักงาน คปภ. มีก าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบายมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยในเดือนพฤษภาคม 2564  

4. นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ สอบถามว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทยยังคงสามารถด าเนินการจัดท าร่าง
แนวปฏิบัติ (Guidelines) ส าหรับหัวข้ออื่น ๆ ตามกรอบเวลาเดิมท่ีตกลงกันไว้ได้หรือไม่ 

นางสาวสุพร เร้าปิติวงษ์กุล ผู้แทนสมาคมฯ ช้ีแจงว่า ทางสมาคมฯ สามารถด าเนินการตามกรอบ
เวลาเดิมท่ีตกลงกันไว้ได้ แต่ล าดับการส่งมอบอาจจะมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากบางหัวข้ออาจต้องใช้
ระยะเวลาในการจัดท านานกว่าท่ีคาดไว้ จึงส่งผลให้การน าเสนอหัวข้ออาจมีการสลับกันบ้างไม่ตรงตามการ
เรียงล าดับหัวข้อในมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ทางสมาคมฯ จะประสานกับทีมงานส านักงาน คปภ. เพื่อแจ้ง
หัวข้อก่อนท่ีจะมาน าเสนอ นอกจากนี้ ทีมงานของสมาคมฯ จะน าเรื่องต่าง ๆ จากการประชุมในวันนี้น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการสมาคมประกันวินาศภัยไทยเพื่อรับทราบต่อไป  

มติที่ประชุม : ให้สมาคมฯ ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างแนวปฏิบัติท้ัง 4 หัวข้อท่ีน าเสนอมา ตามความเห็น
ต่าง ๆ ของส านักงาน คปภ. เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ  

- ไม่มี  -  

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
------------------------------------------------------ 

นางสาวนิตินาท แบบประเสริฐ/นางสาวฐมน ฐิตะธนะกิจ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางสาววันทนา เจียรวัชระมงคล/นายวริทธิ์ ธัมพพิิธ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


