
รายงานการประชุมคณะท างานย่อยด้านสัญญาประกันภัยและการวัดมูลค่า 
คร้ังที่ 3/2564 

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. นางเยาวภา ศรีวัฒนศักดิ์  ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์ 
4. นายไพบูลย์ เป่ียมเมตตา ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนโยบายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
5. นายศุภกิจ สัตยารัฐ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนานโยบายการก ากับช่องทางการจ าหน่าย 
6. นางสาวธนิตา อนุสนธิ์อดิสัย ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายงบประมาณ การเงิน และบัญชี 
7. นางสาวนภา ลิขิตไพบูลย์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ 1 

8. นางสาวอุบลวรรณ แสงตรง  ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ 2  
9. นางสาวมาลัย ศรีบัว ผู้เช่ียวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์ 
10. นางสาวปริยากร วัดสิงห์ ผู้เช่ียวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ 1/1 
11. นางสาววันทนา เจียรวัชระมงคล ผู้เช่ียวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ 1/2  
12. นายกุลยศ วิเศษสรรพ์ ผู้เช่ียวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ 2/1 
13. นางสาววิยะดา เสาะแสวง ผู้เช่ียวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ 2/2 
14. นางสาวญาดา สุขเกษม  ผู้เช่ียวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การตรวจสอบ 
15. นางสาวลลิดา ภัทรแสงไทย  ผู้เช่ียวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ 3/1  
16. นายชัชวาล จุฬาเรืองอักษร  ผู้เช่ียวชาญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ  
17. นางอาภัสรา สุกสัก ผู้เช่ียวชาญ 
18. นางสาวณัฐวรรณ ภิรมยาภรณ์ ผู้เช่ียวชาญ  
19. นางสาวพิมลอร นวคุณ  ผู้ช านาญงานอาวุโส  
20. นายจรูญทรัพย์ ณัฐธนอนันต์ ผู้ช านาญงาน  
21. นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ  ผู้ช านาญงาน  
22. นางสาวนิตินาท แบบประเสริฐ ผู้ช านาญงาน    
23. นางสาวฐมน ฐิตะธนะกิจ  ผู้ช านาญงาน 

24. นางสาวขวัญแก้ว เท่ียงดาห์ ผู้ช านาญงาน 
25. นายศรัณย์วัจน์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้ช านาญงาน 
26. นางสาวกฤษณ์รวีฐ์ เอี่ยมจรูญ  เจ้าหน้าท่ีช านาญการ 
27. นางสาวจุฑาทิพย์ โค้วคาศัย เจ้าหน้าท่ีช านาญการ 
28. นายวริทธิ์ สิงหกุล เจ้าหน้าท่ีช านาญการ 

29. นางสาววราภรณ์ ทรงสวัสด์ิชัย เจ้าหน้าท่ีช านาญการ 
30. นางสาวชชุเก้า วิไลลักษณ์ เจ้าหน้าท่ีช านาญการ 
31. นางสาวธดาชชา วิไลลักษณ์ เจ้าหน้าท่ีช านาญการ 
32. นางสาวกนิษฐา ฉลองมณีรัตน์ เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 

33. นายเอื้อ สุทธิสมบูรณ์ เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 

34. นางสาวลาภิสรา แก้วอ าดี เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 

35. นายภัทรพล จันทร์อินทร์ เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 
36. นายพิภัชพล ศรีเจริญจิตร์ เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 
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37. นางสาวณิชารีย์ หาญแสวงสิน เจ้าหน้าท่ีอาวุโส 

38. นางสาวรุจิภาส สาคร พนักงานปฏิบัติการอาวุโส 

39. นายพัชระ โฆษาศรี ลูกจ้าง 

สมาคมประกันชีวิตไทย (ผ่าน Microsoft Teams) 
1. นายธานี ทรงธนเจริญกิจ  สมาคมประกันชีวิตไทย 
2. นางบุญกาญจน์ รัตนาวิบูลย์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
3. นายวีรพงษ์ วิศาลการันย์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
4. นางสาวพรประภา โกมลสุทธิ สมาคมประกันชีวิตไทย 
5. นางสาวจิตติมา ล้ิมคุณธรรมโม สมาคมประกันชีวิตไทย 
6. นางสาวจิราภรณ์ นาคประกอบ สมาคมประกันชีวิตไทย 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย (ผ่าน Microsoft Teams) 
1. นายกรกฤต ค าเรืองฤทธิ์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
2. นางสาวณิปุณ ทองยอดแก้ว สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
3. นางสาวทิพวรรณ เลิศถาวรธรรม สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
4. นางอ าไพ บ ารุงศักดิ์ศิลป์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
5. นางสาวศศมน สันติสุข สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
6. นายศศิวิทย์ อัครพัฒนากูล สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
7. นางสาวสุมณฑา พุ่มเจ้า สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
8. นายสุชีพ หลักทอง สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
9. นางสาวสุพร เร้าปิติวงษ์กุล สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
1. นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ หัวหน้าสายงานธุรกิจประกันภัยและหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี 
2. นายชยาธร ฉันท์เรืองวณิชย์ ผู้จัดการอาวุโสสายงานตรวจสอบบัญชี 
3. นางสาววรรณวรรษ คุจารีวณิช  ผู้จัดการอาวุโสสายงานตรวจสอบบัญชี 
4. นายสน พลาลิขิต      ผู้จัดการอาวุโสสายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และขอขอบคุณภาคธุรกิจท่ีให้ความร่วมมือในการ
จัดท าแบบสอบถาม โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมส าหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 17 (TFRS 17) ในวันนี้ท่ีปรึกษาโครงการจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จะ
น าเสนอผลการจัดท าแบบสอบถามดังกล่าว ท้ังนี้หากผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อแนะน า
ส านักงาน คปภ. และท่ีปรึกษาโครงการฯ พร้อมช้ีแจงประเด็น รวมทั้งน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงต่อไป 
 
มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองเพื่อทราบ 

        บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด น าเสนอผลประเมินความพร้อมและ
ผลกระทบ (Gap and Impact Analysis) เบื้องต้น จากแบบสอบถามโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อม
ส าหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 (TFRS 17) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  
2 ส่วน มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 : การประเมินความพร้อม (Gap Analysis) 

1) ภาพรวมการเตรียมตัวน า TFRS 17 มาปฏิบัติใช้ 
การเตรียมตัวของบริษัทประกันชีวิตสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเริ่มด าเนินการ

แล้ว โดยพบว่าส่วนใหญ่ได้เริ่มด าเนินการศึกษาผลกระทบต้ังแต่ปี 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567 และ
กลุ่มท่ียังไม่เริ่มด าเนินการศึกษาผลกระทบ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่จะเริ่มด าเนินการศึกษาในปี พ.ศ. 2564  โดยเรื่องท่ี
บริษัทประกันชีวิตมีการเตรียมความพร้อมมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ระดับของการจัดการกลุ่มสัญญา
ประกันภัย (ร้อยละ 51) การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต (ร้อยละ 51) และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับ
การประกันภัย (ร้อยละ 50) นอกจากนี้ มีบริษัทประกันชีวิตจ านวนร้อยละ 64 ได้รับอนุมัติงบประมาณและ
แผนการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว โดยงบประมาณเฉล่ียต่อบริษัทเท่ากับ 262 ล้านบาท ในส่วนของข้อก าหนดใน
มาตรฐานท่ีสร้างความกังวลต่อการเตรียมความพร้อมส าหรับบริษัทประกันชีวิตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การ
ปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลง การรวมและแยกสัญญา การก าหนดอัตราคิดลด การรับรู้สัญญาเมื่อเริ่มแรก และการ
เปิดเผยข้อมูล ตามล าดับ ท้ังนี้ บริษัทประกันชีวิตมีความคาดหวังให้สมาคมประกันชีวิตไทยให้การสนับสนุนโดย
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หรือฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ เมื่อข้อก าหนดมีการเปล่ียนแปลงหรือแก้ไข
เพิ่มเติม ขอให้มีการจัดท าคู่มือการตีความมาตรฐานเพื่อช่วยเหลือในการน าไปปฏิบัติ สนับสนุนการจัดท ารายงาน
ต่าง ๆ รวมทั้งจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยในการค านวณตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

การเตรียมตัวของบริษัทประกันวินาศภัยส่วนใหญ่พบว่าจะเริ่มด าเนินการศึกษาผลกระทบ
ในปี 2564 และคาดว่าจะเตรียมตัวแล้วเสร็จภายใน 1 - 2 ปี โดยเรื่องท่ีบริษัทประกันวินาศภัยมีการเตรียม
ความพร้อมมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย (ร้อยละ 33) การประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคต (ร้อยละ 32) และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันภัย (ร้อยละ 31) นอกจากนี้ มีบริษัท
ประกันวินาศภัยจ านวนร้อยละ 25 ได้รับอนุมัติงบประมาณและแผนการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว โดย
งบประมาณเฉล่ียต่อบริษัทเท่ากับ 21 ล้านบาท ในส่วนของข้อก าหนดในมาตรฐานท่ีสร้างความกังวลต่อการ
เตรียมความพร้อมส าหรับบริษัทประกันวินาศภัยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลง การ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต การรับรู้สัญญาเมื่อเริ่มแรก สัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ และการเปิดเผย
ข้อมูล ตามล าดับ นอกจากนี้ บริษัทประกันวินาศภัยมีความคาดหวังให้สมาคมประกันวินาศภัยไทยให้การ
สนับสนุนโดยเป็นตัวกลางในการส่ือสารนโยบาย ข้อก าหนด และกรอบระยะเวลาต่าง ๆ จัดท าคู่มือการตีความ
มาตรฐานเพื่อช่วยเหลือในการน าไปปฏิบัติ สนับสนุนการสรุปประเด็นทางปฏิบัติกับผู้สอบบัญชี และสนับสนุน
การจัดท ารายงานต่าง ๆ  

2) ความพร้อมของบุคลากร 

ผลส ารวจด้านความพร้อมบุคคลากรบริษัทประกันชีวิต พบว่า บริษัทประกันชีวิตจ านวน
ประมาณร้อยละ 20 มีบุคลากรด้านบัญชีและการเงิน ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพียงพอแล้ว ในขณะท่ีบริษัทประกันชีวิตท่ีต้ังใจจะจัดหาบุคลากรเพิ่มจ านวนไม่เกิน 5 คน ส าหรับบุคลากรด้าน
บัญชีและการเงินมีจ านวนประมาณร้อยละ 35 ส าหรับบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยมีจ านวนประมาณ 
ร้อยละ 45 และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนประมาณร้อยละ 10 รวมถึงบริษัทประกันชีวิตท่ีต้ังใจ
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จะจัดหาบุคลากรเพิ่มจ านวนต้ังแต่ 5 คนขึ้นไป ส าหรับบุคลากรด้านบัญชีและการเงินมีจ านวนประมาณร้อยละ 5 
ส าหรับบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยมีจ านวนประมาณร้อยละ 10 และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีจ านวนประมาณร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม มีบริษัทประกันชีวิตจ านวนประมาณร้อยละ 40 25 40 ท่ียังไม่ได้
ด าเนินการส ารวจความเพียงพอของบุคลากรด้านบัญชีและการเงิน ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล าดับ ท้ังนี้ บริษัทประกันชีวิตคาดว่าจะจ้างวิทยากรภายนอกให้ช่วยจัดอบรมเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าให้แก่บุคลากร  นอกจากนี้ เรื่องท่ีบริษัทประกันชีวิตคาดว่าจะใช้จ านวนบุคลากรในช่วง
เตรียมตัวมากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต (Estimated Cashflow) การปฏิบัติ
ในช่วงเปล่ียนแปลง (Transition)  และก าไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา (CSM) ตามล าดับ 

ผลส ารวจด้านความพร้อมบุคคลากรของบริษัทประกันวินาศภัย พบว่า บริษัทประกัน
วินาศภัยจ านวนประมาณร้อยละ 20 มีบุคลากรด้านบัญชีและการเงินเพียงพอแล้ว ร้อยละ 38 มีความต้ังใจจะ
จัดหาบุคลากรเพิ่มจ านวนไม่เกิน 5 คน ร้อยละ 2 มีความต้ังใจจะจัดหาบุคลากรเพิ่มจ านวนต้ังแต่ 5 คนขึ้นไป 
และอีกประมาณร้อยละ 40 ยังไม่ได้ประเมินความเพียงพอของบุคลากรด้านบัญชีและการเงินเพียงพอ ส าหรับ
บุคลากรด้านนักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีบริษัทประกันวินาศภัยจ านวนประมาณร้อยละ 30 ว่ามีบุคลากร
เพียงพอแล้ว ร้อยละ 20 มีความต้ังใจจะจัดหาบุคลากรเพิ่มไม่เกิน 5 คน ร้อยละ 1 มีความต้ังใจท่ีจะจัดหา
บุคลากรเพิ่มจ านวนต้ังแต่ 5 คนขึ้นไป และอีกประมาณร้อยละ 49 ยังไม่ได้ประเมินความเพียงพอของบุคลากร
ด้านนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริษัทประกันวินาศภัยจ านวน
ประมาณร้อยละ 10 มีบุคลากรเพียงพอแล้ว ร้อยละ 20 มีความต้ังใจจะจัดหาบุคลากรเพิ่มจ านวนไม่เกิน 5 คน 
และอีกประมาณร้อยละ 70 ยังไม่ได้ประเมินความเพียงพอของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังนี้บริษัท
ประกันวินาศภัยคาดว่าจะจ้างวิทยากรภายนอกให้ช่วยจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าให้แก่บุคลากร  
นอกจากนี้ เรื่องท่ีบริษัทประกันวินาศภัยคาดว่าจะใช้จ านวนบุคลากรในช่วงเตรียมตัวมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต (Estimated Cashflow) การปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลง (Transition)   
และค่าปรับปรุงความเส่ียงส าหรับความเส่ียงท่ีไม่ใช่ความเส่ียงทางการเงิน (Risk Adjustment) ตามล าดับ  

3) ขอบเขตการรวมและการแยกสัญญา และการแยกองค์ประกอบของสัญญาประกันภัย 

บริษัทประกันชีวิตมีความพร้อมในการรวมและการแยกกลุ่มสัญญา มากกว่าบริษัทประกัน
วินาศภัย โดยเรื่องท่ีบริษัทประกันชีวิตมีความพร้อมมากท่ีสุดคือการรวมกลุ่มสัญญา (ร้อยละ 52) รองลงมาคือ 
การแยกกลุ่มสัญญา (ร้อยละ 48) และการแยกสินค้าหรือบริการท่ีไม่ใช่การประกันภัย (ร้อยละ 41) ในขณะท่ี
บริษัทประกันวินาศภัยมีความพร้อมมากท่ีสุดในเรื่องการรวมกลุ่มสัญญา (ร้อยละ 29) รองลงมาคือ การแยก
กลุ่มสัญญา (ร้อยละ 27)  และการแยกสินค้าหรือบริการท่ีไม่ใช่การประกันภัย (ร้อยละ 27)  

ด้านผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทประกันชีวิต พบว่า บริษัทประกันชีวิตจ านวน
ประมาณร้อยละ 70 พิจารณาว่าเรื่องขอบเขต การรวมและการแยกสัญญาและการแยกองค์ประกอบของสัญญา
ประกันภัยไม่ได้ส่งผลกระทบต่องบการเงิน และอีกประมาณร้อยละ 15  คิดว่าเรื่องนี้มีผลกระทบต่องบการเงิน
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหนี้สินสัญญาประกันภัย ในขณะท่ีบริษัทประกันวินาศภัยจ านวนประมาณร้อยละ 65  
พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่องบการเงิน และอีกประมาณร้อยละ 20 คิดว่าเรื่องนี้มีผลกระทบ
ต่องบการเงินน้อยกว่าร้อยละ 5 ของหนี้สินสัญญาประกันภัย 
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4) ระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย 

การแบ่งกลุ่มของสัญญาประกันภัย (Unit of Account) พบว่า บริษัทประกันชีวิตส่วน
ใหญ่จะแบ่ง Unit of Account โดยพิจารณาตามผลก าไรของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ 
และความเส่ียง ในขณะท่ีบริษัทประกันวินาศภัยส่วนใหญ่จะแบ่ง Unit of Account โดยพิจารณาตามลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือผลก าไรของผลิตภัณฑ์  ส าหรับสัญญาท่ีสร้างภาระ (Onerous Contract) พบว่า 
บริษัทประกันชีวิตขนาดกลาง (Size M) และขนาดเล็ก (Size S) มีสัญญาท่ีสร้างภาระค่อนข้างสูง โดยมีจ านวน
ประมาณร้อยละ 75 และร้อยละ 50 ของจ านวนสัญญาท้ังหมด ตามล าดับ  ในขณะท่ีบริษัทประกันชีวิตขนาด
ใหญ่ (Size L) มีสัญญาท่ีสร้างภาระเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 20 ของจ านวนสัญญาท้ังหมด) ในขณะท่ีบริษัท
ประกันวินาศภัยในภาพรวมมีจ านวนสัญญาท่ีสร้างภาระประมาณร้อยละ 50 ของจ านวนสัญญาท้ังหมด 
นอกจากนี้ ท้ังบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ส่วนใหญ่คาดว่าผลกระทบของสัญญาท่ีสร้างภาระ
ส่งผลกระทบต่องบการเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของหนี้สินสัญญาประกันภัย 

5) การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต  

การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อส ารวจว่าบริษัทประกันภัยใช้วิธีการ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการใช้วิธีเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของสถานการณ์ท่ี
เป็นไปได้ท้ังหมด (Probability weight of all probable scenarios) ส าหรับใช้ในการต้ังสมมุติฐานและการ
คาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตท่ีบริษัทประกันภัยจะต้องจัดท าภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 
17 อย่างไร จากผลส ารวจ พบว่า บริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 43 ใช้วิธีค่าประมาณการท่ีดีท่ีสุด 
(Best Estimate) รองลงมาเป็นวิธีมัธยฐาน (Median) คิดเป็นร้อยละ 29 และอยู่ระหว่างการศึกษาวิธีการคิดเป็น
ร้อยละ 14 ส าหรับบริษัทประกันวินาศภัยส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 54 อยู่ระหว่างการศึกษาวิธีการประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคต บางส่วนใช้วิธีค่าประมาณการท่ีดีท่ีสุด (Best Estimate) โดยคิดเป็นร้อยละ 31 และใช้
หลายวิธีรวมกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 8  

ด้านการเตรียมการประมาณการกระแสเงินสดภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 17 พบว่า บริษัทประกันชีวิตจ านวนร้อยละ 9 ด าเนินการใกล้แล้วเสร็จ จ านวนร้อยละ 50 อยู่ระหว่าง
การด าเนินการเตรียมการ จ านวนร้อยละ 27 อยู่ในขั้นเริ่มต้น และจ านวนร้อยละ 14 ยังไม่มีการวางแผน 
ในขณะท่ีบริษัทประกันวินาศภัยจ านวนร้อยละ 2 ด าเนินการใกล้แล้วเสร็จ จ านวนร้อยละ 16 อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการการเตรียมการ จ านวนร้อยละ 38 อยู่ในขั้นเริ่มต้น และจ านวนร้อยละ 44 ยังไม่มีการวางแผน 

6) ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการประกันภัย 

บริษัทประกันชีวิตจ านวนร้อยละ 64 และบริษัทประกันวินาศภัยจ านวนร้อยละ 56 คาด
ว่าจะได้รับผลกระทบต่องบการเงินค่อนข้างน้อยคือคิดเป็นต่ ากว่าร้อยละ 5 ของหนี้สินสัญญาประกันภัย รวมถึง
บริษัทประกันวินาศภัยขนาดเล็กและขนาดกลางบางรายคาดว่าไม่มีผลกระทบ  

ในปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตจ านวนร้อยละ 95 และบริษัทประกันวินาศภัยจ านวนร้อยละ 
64 มีการศึกษาค่าใช้จ่าย (Expense Study) โดยอ้างอิงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้บริหารอย่างเป็นประจ าทุกปี  ท้ังนี้ ส าหรับการศึกษาค่าใช้จ่ายโดยอ้างอิงจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 พบว่า บริษัทประกันชีวิตจ านวนร้อยละ 55 และบริษัทประกัน
วินาศภัยจ านวนร้อยละ 75 มีแผนท่ีจะเริ่มจัดท าในปี 2564 โดยมอบหมายให้แผนกบัญชีการเงินและแผนก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ร่วมกันเป็นผู้จัดท าการศึกษาค่าใช้จ่าย และเลือกใช้ Microsoft Excel ในการจัดท าการ
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ปันส่วนค่าใช้จ่าย (Expense Allocation) โดยคาดว่าจะปันส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามจ านวนเบี้ยประกันภัย 
ส าหรับในส่วนของระยะเวลาจัดท าบริษัทส่วนมากประเมินว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 300 ช่ัวโมงในการจัดท า 

7) อัตราคิดลด 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 ให้บริษัทประกันภัยสามารถเลือกวิธีการ
ก าหนดอัตราคิดลดเพื่อน ามาใช้คิดลดกระแสเงินสด ให้สะท้อนมูลค่าของเงินตามเวลาและความเส่ียงทางการเงิน
ได้ 2 วิธี  ได้แก่ การวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน (Bottom-up approach) หรือการวิเคราะห์จากบนลงล่าง  
(Top-down approach) โดยบริษัทต้องพิจารณาจากลักษณะของผลิตภัณฑ์และความพร้อมของข้อมูลเป็นส าคัญ 
จากการส ารวจพบว่าบริษัทประกันชีวิตมีการเลือกใช้วิธีการก าหนดอัตราคิดลดท้ัง 2 วิธีคละกันในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ ในขณะท่ีบริษัทประกันวินาศภัยจะเลือกใช้วิธีวิเคราะห์จากล่างขึ้นบนเป็นส่วนใหญ่ 

ส าหรับรายละเอียดวิธีการวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน (Bottom-up approach) จะมีการ
ประมาณค่าอัตราคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบ้ียไร้ความเส่ียง (Risk free rate) ซึ่งผลจากการส ารวจพบว่าเกือบทุก
บริษัทจะใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Zero Coupon Bond) เพื่ออ้างอิง มีเพียงบางบริษัทเท่านั้นท่ี
ใช้การประมาณค่าจากอัตราอ้างอิงอื่น และในส่วนของอัตราดอกเบี้ยชดเชยการขาดสภาพคล่องจากสัญญา
ประกันภัย (Illiquidity premium) ในเบ้ืองต้นบริษัทส่วนใหญ่จะใช้ Illiquidity premium ตามหลักการท า LAT 
ท่ีใช้กับธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย มีเพียงบางบริษัทท่ีใช้การคิด Illiquidity premium จากการค านวณโดย
ใช้พอร์ตฟอลิโออ้างอิง (Reference Portfolio) ปรับด้วยส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Credit spread) ส าหรับ
บริษัทท่ีเลือกวิธีการวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน (Bottom-up approach) ผลการส ารวจพบว่าบริษัทประกันชีวิตส่วน
ใหญ่คิดเป็นร้อยละ 57 จะทบทวนอัตราคิดลดเป็นรายเดือน ในขณะท่ีบริษัทประกันวินาศภัยส่วนใหญ่คิดเป็น
ร้อยละ 53 จะทบทวนอัตราคิดลดเป็นรายไตรมาส 

ในส่วนของรายละเอียดวิธีการวิเคราะห์จากบนลงล่าง (Top-down approach) จากผล
ส ารวจพบว่า โดยส่วนมากจะถูกใช้โดยบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่เนื่องจากความซับซ้อนของวิธีการ ซึ่งจะมีการ
ประมาณค่าอัตราคิดลดโดยใช้การค านวณจากพอร์ตฟอลิโออ้างอิง (Reference Portfolio) ซึ่งอ้างอิงจากหุ้นกู้
กลุ่มระดับลงทุนท่ีมีอายุตราสาร 10 ปีขึ้นไปและปรับด้วยส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Credit spread) ส าหรับ
บริษัทท่ีเลือกวิธีการวิเคราะห์จากบนลงล่าง (Top-down approach) ผลการส ารวจพบว่าบริษัทประกันชีวิตส่วน
ใหญ่คิดเป็นร้อยละ 56 จะทบทวนอัตราคิดลดเป็นรายเดือน ในขณะท่ีบริษัทประกันวินาศภัยส่วนใหญ่คิดเป็น
ร้อยละ 61 ยังไม่มีการพิจารณาและร้อยละ 29 จะทบทวนอัตราคิดลดเป็นรายไตรมาส 

จากการส ารวจในเรื่องระดับความพร้อมของบริษัท พบว่า บริษัทประกันชีวิตจ านวนร้อย
ละ 41 และบริษัทประกันวินาศภัยจ านวนร้อยละ 46 อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล ในขณะท่ีบริษัทประกันชีวิต
อีกจ านวนร้อยละ 14 และบริษัทประกันวินาศภัยอีกจ านวนร้อยละ 45 ยังไม่ได้เริ่มเตรียมตัวในเรื่องดังกล่าว 

8) ค่าปรับปรุงความเสี่ยงส าหรับความเสี่ยงท่ีไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน  

บริษัทประกันภัยต้องปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อรองรับความไม่
แน่นอนเกี่ยวกับจ านวนเงินและระยะเวลาท่ีอาจเกิดขึ้นจากความเส่ียงท่ีไม่ใช่ความเส่ียงทางการเงิน เช่น ความ
เส่ียงจากการขาดอายุ ความเส่ียงด้านค่าใช้จ่าย เป็นต้น โดยผลการส ารวจพบว่า ส าหรับกลุ่มของบริษัทท่ีมีการ
พิจารณาในเรื่องค่าปรับปรุงความเส่ียงท่ีไม่ใช่ความเส่ียงทางการเงินแล้ว พบว่าบริษัทประกันภัยจ านวน 
ร้อยละ 72 ใช้วิธี Confident level ร้อยละ 20 ใช้วิธี Cost of capital และร้อยละ 8 ใช้วิธี Margin over 
current estimate 

ส าหรับรายละเอียดส าหรับวิธี Confident level จะมีปัจจัยท่ีถูกค านึงถึงในการก าหนดค่า
ความเช่ือมั่น (Confident Interval) ซึ่งจากผลการส ารวจ สรุปได้ว่า โดยส่วนใหญ่บริษัทประกันชีวิตและประกัน
วินาศภัยจะมีการอ้างอิงมาจากข้อมูลความเส่ียงท่ีบริษัทยอมรับได้ (Company Own Risk Appetite) รองลงมา
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เป็นการอ้างอิงมาจาก Solvency Requirement ตามกรอบการบริหารความเส่ียงอื่น ๆ แต่ยังมีบางบริษัทท่ียัง
ไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้ 

ในด้านความพร้อมของบริษัทประกันภัยในการค านวณค่าปรับปรุงความเส่ียง จากผลการ
ส ารวจพบว่า บริษัทท่ีมีบริษัทแม่เป็นต่างชาติจะมีความพร้อมมากกว่าบริษัทไทย และส าหรับความถี่ในการ
ค านวณการปรับค่าความเส่ียงพบว่า บริษัทประกันชีวิตจ านวนร้อยละ 60 และบริษัทประกันวินาศภัยจ านวน
ร้อยละ 80 มีแผนจะด าเนินการปรับทุกปี  
 

9) ก าไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา หน่วยความคุ้มครอง และสัญญาที่สร้างภาระ 

ก าไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในรายการสินทรัพย์สัญญา
ประกันภัยหรือหนี้สินสัญญาประกันภัย ซึ่งแสดงถึงก าไรจากสัญญาประกันภัยท่ีบริษัทยังไม่สามารถรับรู้ได้  
แต่จะรับรู้ในอนาคตเมื่อมีการให้บริการ โดยบริษัทจะต้องวัดมูลค่าของก าไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา
เมื่อมีการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกส าหรับกลุ่มของสัญญาประกันภัย ท้ังนี้ หากบริษัทค านวณมูลค่าแล้วกระแสเงิน
สดสุทธิติดลบ จะถือว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระ (Onerous contract) บริษัทจะต้องรับรู้ผล
ขาดทุนของกลุ่มของสัญญาท่ีสร้างภาระทันที และก าไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญาของกลุ่มสัญญาจะ
เท่ากับศูนย์ โดยจากการส ารวจพบว่า บริษัทประกันชีวิตจ านวนร้อยละ 68 และบริษัทประกันวินาศภัยจ านวน
ร้อยละ 73 คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อหนี้สินสัญญาประกันภัยไม่เกินร้อยละ 10 ของหนี้สินสัญญาประกันภัย  

ในส่วนของการจัดท าการวิเคราะห์ผลก าไร (Profitability analysis) โดยอ้างอิงจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 4 ผลการส ารวจพบว่า ในปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตจ านวนร้อยละ 82 
และบริษัทประกันวินาศภัยจ านวนร้อยละ 84 มีการจัดท าเป็นรายเดือน โดยจัดท าการวิเคราะห์แยกตามช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย (Distribution channel) และตามประเภทของผลิตภัณฑ์ (Product type) ท้ังนี้ เมื่อ
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลก าไร โดยอ้างอิงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 
พบว่า ท้ังบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยจ านวนร้อยละ 75 ยังไม่มีการเริ่ม โดยคาดว่าจะเริ่ม
ด าเนินการในปี 2564 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566 

ส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีขาดทุนในปัจจุบันโดยอ้างอิงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 4 ผลการส ารวจพบว่า บริษัทประกันชีวิตจ านวนร้อยละ 55 และบริษัทประกันวินาศภัยจ านวนร้อยละ 
62 มีผลิตภัณฑ์ท่ีขาดทุน ซึ่งส่วนมากจะมีจ านวนผลิตภัณฑ์ท่ีขาดทุนไม่เกิน 5 ผลิตภัณฑ์ และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ท่ี
ขาดทุนต้ังแต่วันแรกท่ีจ าหน่าย โดยบริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่ใช้ VONB/VIF และ Combine ratio ในการบ่งช้ี
ว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ใดขาดทุน ในขณะท่ีบริษัทประกันวินาศภัยส่วนใหญ่ใช้ Combine ratio ในการบ่งช้ีว่ากลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ใดขาดทุน และบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 55 ยังไม่ทราบว่าบริษัทมีผลิตภัณฑ์ท่ีถือเป็น
สัญญาท่ีสร้างภาระตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 หรือไม่ เนื่องจากยังจัดท าแผนไม่แล้วเสร็จ 

10) วิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย (Premium Allocation Approach : PAA)  

วิธีการปันส่วนเบ้ียประกันภัย (PAA) เป็นหนึ่งในทางเลือกของวิธีรับรู้เบี้ยประกันภัยตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 ซึ่งวิธีนี้มีความซับซ้อนน้อยกว่าวิธี General Measurement 
Model (GMM) โดยวิธีนี้มักจะใช้กับสัญญาประกันวินาศภัยท่ีมีขอบเขตความคุ้มครองไม่เกิน 1 ปี อย่างไรก็ตาม 
บริษัทประกันภัยต้องท าการทดสอบ (Eligibility test) ว่าสัญญาประกันภัยนั้น ๆ ผ่านเกณฑ์ท่ีสามารถใช้วิธี PAA 
ได้หรือไม่ โดยจากผลการส ารวจในเรื่องวิธีการท่ีใช้พิจารณาประเภทของสัญญาประกันภัยท่ีสามารถใช้วิธี PAA 
พบว่าบริษัทประกันภัยจ านวนร้อยละ 60 ใช้เกณฑ์ในเรื่องของระยะเวลาความคุ้มครองตามขอบเขตของสัญญา
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ไม่เกิน 1 ปี บริษัทประกันภัยจ านวนร้อยละ 20 ใช้การเทียบหนี้สินส าหรับความคุ้มครองท่ีเหลืออยู่ระหว่างวิธี 
PAA และ GMM ในการพิจารณา และบริษัทประกันภัยจ านวนน้อยกว่าร้อยละ 5 นั้นใช้วิธีอื่นในการพิจารณา  

ในส่วนของวิธีการรับรู้ค่าใช้จ่ายท่ีท าให้ได้มาซึ่งการรับประกันภัย บริษัทประกันภัย
จ านวนร้อยละ 80 คาดว่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดความคุ้มครอง และจ านวนร้อยละ 20 คาดว่าจะรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อต้นทุนเหล่านั้นเกิดขึ้น 

ในภาพรวมบริษัทประกันชีวิตคาดว่ามีสัญญาท่ีจะใช้วิธี PAA คิดเป็นมูลค่าต่ ากว่าร้อยละ 
10 ของหนี้สินสัญญาประกันภัยท้ังหมด ในขณะท่ี บริษัทประกันวินาศภัยคาดว่ามีสัญญาท่ีจะใช้วิธี PAA คิดเป็น
มูลค่ามากกว่าร้อยละ 80 ของหนี้สินสัญญาประกันภัยท้ังหมด ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะท่ัวไปของผลิตภัณฑ์
ประกันวินาศภัยท่ีมักจะมีขอบเขตของความคุ้มครองตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี นอกจากนั้นภาพรวมบริษัท
ประกันภัยคาดว่าจะไม่คิดลดกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะจ่ายหรือได้รับภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีสินไหมทดแทน
เกิดขึ้น และในด้านของการเก็บข้อมูลข้อมูลท่ีใช้ส าหรับการค านวณวิธี PAA คาดว่าจะใช้ข้อมูลท่ีมีอยู่เดิม 
แต่เห็นควรให้มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 

11) Variable fee Approach (VFA) 

วิธี Variable fee Approach เป็นหนึ่งในวิธีการวัดมูลค่าส าหรับสัญญาประกันภัยท่ี
บริษัทจะจ่ายผลตอบแทนตามมูลค่ายุติธรรมของรายการอ้างอิง ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าข่ายส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์
แบบยูนิต ลิงค์ หรือผลิตภัณฑ์ ท่ีมีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง (Discretionary participation 
features) เป็นต้น จึงจะมุ่งเน้นไปท่ีธุรกิจประกันชีวิต จากการส ารวจพบว่าบริษัทประกันชีวิตจ านวนร้อยละ 50  
มีีสัญญาประกันภัยท่ีมีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง และอีกจ านวนร้อยละ 5 ท่ีมีแผนจะออกสัญญา
ดังกล่าวและได้มีการเริ่มพิจารณาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 แล้ว โดยสองกลุ่มนี้แบ่ง
ออกเป็น จ านวนร้อยละ 83 เริ่มด าเนินตามแผนในการจัดท าการศึกษาผลกระทบ และอีกจ านวนร้อยละ 17 ยัง
ไม่เริ่มจัดท าการศึกษาผลกระทบ 

ส าหรับการประเมินผลกระทบในภาพรวมต่องบการเงินของหนี้สินสัญญาประกันภัย
พบว่าบริษัทส่วนใหญ่ คาดว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของหนี้สินสัญญาประกันภัย 

12) สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้  

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 ส าหรับสัญญาประกันภัย
ต่อบริษัทประกันภัยจะต้องพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ ขอบเขตของสัญญา ระดับของการจัดกลุ่มสัญญา 
วิธีการวัดมูลค่า และการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต ส าหรับการประกันภัยต่อท่ีถือไว้ ซึ่งอาจมีความ
แตกต่างไปจากวิธีปฏิบัติของสัญญาประกันภัยท่ีออก ซึ่งในหัวข้อดังกล่าวผลจากการส ารวจพบว่าเป็นเรื่องท่ี
บริษัทมีระดับความพร้อมค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับหัวข้ออื่น  

ในส่วนของการประเมินผลกระทบต่อของหนี้สินสัญญาประกันภัย จากการวัดมูลค่า
ประมาณการของกระแสเงินสดในอนาคต และ ก าไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญาของสัญญาประกันภัยต่อ
ท่ีถือไว้ พบว่า ท้ังบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยคาดว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินในช่วงร้อยละ 
0-5 ของหนี้สินสัญญาประกันภัย และเมื่อพิจารณาถึงความคืบหน้าในการจัดท าการศึกษาผลกระทบ พบว่า 
บริษัทประกันชีวิตจ านวนร้อยละ 45 อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบ และอีกร้อยละ 9 ด าเนินการศึกษา
ผลกระทบเสร็จส้ินแล้ว ในขณะท่ี บริษัทประกันวินาศภัยจ านวนร้อยละ 20 อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบ 
และอีกร้อยละ 6 ด าเนินการศึกษาผลกระทบเสร็จส้ินแล้ว นอกจากนี้ ในการประเมินผลกระทบด้านข้อมูลจาก
สัญญาประกันภัยต่อท่ีถือว่าจะมีความแตกต่างจากผลกระทบด้านข้อมูลของสัญญาประกันภัยท่ีออกหรือไม่ 
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พบว่าบริษัทประกันชีวิตจ านวนร้อยละ 91 และบริษัทประกันวินาศภัยจ านวนร้อยละ 98 ยังไม่ได้ท าการ
ประเมินผลกระทบด้านข้อมูลดังกล่าว 

13) การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง Transition  

ผลการส ารวจความสามารถในการเก็บข้อมูลตามจริงและประมาณการย้อนหลังท้ังหมด
ต้ังแต่วันแรกของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย โดยผลจากการส ารวจพบว่า บริษัทประกันชีวิต
จ านวนร้อยละ 10 และบริษัทประกันวินาศภัยจ านวนร้อยละ 48 สามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังท้ังหมดต้ังแต่วัน
แรกท่ีออกสัญญา ส าหรับบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยท่ีตอบแบบสอบถามมาว่าไม่สามารถเก็บ
ข้อมูลย้อนหลังได้จนถึงวันแรก สามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังได้มากท่ีสุดจนถึงปี 2548 และ 2545 ตามล าดับ  

จากการส ารวจแนวทางการปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงท่ีบริษัทประกันชีวิตและบริษัท
ประกันวินาศภัยเลือกใช้ ผลการส ารวจพบว่า วิธีท่ีบริษัทเลือกใช้มากท่ีสุดได้แก่ วิธีปรับย้อนหลังท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขใหม่ (Modified Retrospective Approach) รองลงมาคือวิธีมูลค่ายุติธรรม (Fair Value 
Approach) และ การด าเนินการปรับปรุงรายการย้อนหลัง (Full Retrospective) ตามล าดับ โดยท้ังบริษัท
ประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยให้ผลจากแบบสอบถามเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจากการสอบถาม
เพิ่มเติมส าหรับบริษัทประกันชีวิตท่ีเลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม ทางบริษัทประกันชีวิตให้เหตุผลว่าเนื่องจากไม่
สามารถใช้วิธีอื่นได้ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเรื่องการประมาณการกระแสเงินสด และข้อสมมติฐานในปัจจุบัน 
(Current Assumption) ส่วนบริษัทประกันวินาศภัยท่ีเลือกใช้เพราะเป็นความต้ังใจของบริษัท นอกจากนี้ ใน
ด้านการรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง บริษัทประกันชีวิตจ านวนร้อยละ 84 และบริษัทประกันวินาศภัยจ านวนร้อยละ 
72 คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการรวบรวมการเก็บข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 6 เดือน 

14) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า และการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตาม TFRS9  
แบบสอบถามได้มีการมุ่งเน้นไปท่ีสินทรัพย์ทางการเงิน 2 ประเภทเป็นหลัก ได้แก่ 

สินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน และสินทรัพย์ประเภทเงินให้กู้ยืม โดยจากผลการส ารวจพบว่า การจัดประเภทและ
การวัดมูลค่า และการบัญชีป้องกันความเส่ียงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 ของสินทรัพย์ท้ัง 
2 ประเภท ไม่มีผลกระทบหรือมีผลกระทบน้อยมาก (ต่ ากว่าร้อยละ 5 ของหนี้สินสัญญาประกันภัย) โดยสาเหตุ
ท่ีคาดว่าผลกระทบจะค่อนข้างน้อยเกิดจากการใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัย (Guidance for TFRS9) ท าให้มีการรับรู้ ECL และ EIR ไปแล้ว นอกจากนี้
ยังมีบริษัทประกันภัยบางส่วนได้มีการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึง
คาดการว่าจะไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 มีผล
บังคับใช้ การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอาจมีผลกระทบท่ีต่างจากท่ีประเมินไว้ 
เนื่องจากบริษัทประกันวินาศภัยจ านวนเกือบร้อยละ 50 ยังอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบจากการจัดประเภท
และการวัดมูลค่า และบางบริษัทคาดว่าต้องศึกษาผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 ให้
เสร็จส้ินก่อน จึงจะสามารถสรุปผลกระทบและความสัมพันธ์กับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 ได้ 

ผลส ารวจเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง สรุปได้ว่ามีบริษัทประกันชีวิตจ านวนร้อยละ 
50 บริษัทประกันวินาศภัยจ านวนร้อยละ 16  คาดว่าจะใช้การบัญชีป้องกันความเส่ียง โดยความเส่ียงท่ีนิยมใช้
การบัญชีป้องกันความเส่ียงได้แก่ ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเส่ียงด้านราคา และความเส่ียงด้านอัตรา
แลกเปล่ียน ตามล าดับ โดยจะเน้นไปท่ีการป้องกันความเส่ียงของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุนมากกว่าสินทรัพย์
ประเภทเงินให้กู้ยืม 
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15) ผลกระทบต่อระบบงาน  

ผลการส ารวจ พบว่ามีบริษัทประกันชีวิตจ านวนร้อยละ 18 และบริษัทประกันวินาศภัย
จ านวนร้อยละ 44 ท่ียังไม่ได้พิจารณาผลกระทบต่อระบบงานของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับท่ี 17 มาปฏิบัติใช้ ส าหรับบริษัทท่ีได้พิจารณาผลกระทบต่อระบบงานแล้วนั้น พบว่า บริษัทประกันชีวิต
จ านวนร้อยละ 68 บริษัทประกันวินาศภัยจ านวนร้อยละ 36 คาดว่าจะซื้อหรือพัฒนาระบบงานขึ้นใหม่ เพื่อ
รองรับการค านวณก าไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา ซึ่งคาดว่าระบบงานดังกล่าวจะสามารถรองรับการ
ค านวณในเรื่องอื่น ๆ ได้ด้วย อาทิเช่น การรวมและแยกสัญญา การรับรู้สัญญาประกันภัยเมื่อเริ่ มแรก เป็นต้น 
และส าหรับระบบงานท่ีใช้รองรับการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต บริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่คาดการณ์
ว่าจะใช้ระบบเดิมท่ีมีอยู่น ามาปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 17  และบริษัทประกันวินาศภัยส่วนใหญ่คาดการว่าจะซื้อหรือพัฒนาระบบงานขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นระบบ
เดียวกันกับ ระบบงานส าหรับก าไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา ซึ่งจะรองรับการประมาณการกระแสเงิน
สดในอนาคตด้วย ท้ังนี้ ปัจจุบันยังไม่สามารถคาดการณ์งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการดังกล่าวได้ 

2.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2 : การประเมินผลกระทบ (Impact Analysis) 

ท่ีปรึกษาฯ น าเสนอผลการประเมินผลกระทบทางการเงินในเบ้ืองต้นท่ีมีต่อก าไรสะสมจาก
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 มาปฏิบัติใช้ (Impact Analysis) ว่า จ านวนบริษัทตอบ
แบบสอบถามท้ังส้ิน 56 บริษัท แบ่งเป็นประกันชีวิตจ านวน 16 บริษัทและบริษัทประกันวินาศภัยจ านวน 40 
บริษัทซึ่งแบบสอบถามจะมีท้ังหมด 2 รูปแบบ ประกอบด้วยรูปแบบ A (FORM A) และรูปแบบ B (FORM A) 
โดยรูปแบบ A เป็นการกรอกข้อมูลแบบอิสระ ซึ่งให้ทางบริษัทประกันภัยสามารถกรอกข้อมูลได้ตามท่ีมีการ
ประเมินไว้ในเบื้องต้นแล้ว รวมถึงมีการก าหนดให้บริษัทประกันภัยระบุเงื่อนไขในการพิจารณาว่า บริษัทมิได้
พิจารณาในเรื่องใดท่ีเป็นข้อก าหนดในมาตรฐาน ในขณะท่ีรูปแบบ B มีลักษณะเป็นแบบสอบถามท่ีเฉพาะเจาะจง 
ซึ่งจะใช้ได้กับบริษัทประกันวินาศภัยท่ีมีหนี้สินสัญญาประกันภัยเป็นระยะส้ันเท่านั้น  ส าหรับบริษัทประกันชีวิตท่ี
ตอบแบบสอบถามจ านวน 16 ในรูปแบบ A มีเรื่องท่ีไม่ได้พิจารณา ได้แก่ การจัดประเภทสัญญาประกันภัย 
สัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ และเรื่อง Variable fee Approach (VFA) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่มีผลกระทบ
ท่ีเป็นสาระส าคัญต่อการประเมินนี้ ในขณะท่ีบริษัทประกันวินาศภัยจ านวน 40 บริษัทมีเพียงจ านวน 6 บริษัทท่ี
ใช้รูปแบบ A โดยมีเรื่องท่ีไม่ได้พิจารณาคือการจัดประเภทสัญญาประกันภัย  

เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่จัดสรร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ 
2562 เมื่อน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 มาปฏิบัติใช้ พบว่า  

บริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69) มีก าไรสะสมท่ีลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การท่ีมาตรฐานก าหนดให้บริษัทต้องทยอยรับรู้ก าไรในอนาคตส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ซึ่งแตกต่างจาก
ในปัจจุบันที่บริษัทสามารถรับรู้ผลก าไรได้ทันที มูลค่าผลกระทบต่อก าไรสะสมในภาพรวมของบริษัทประกันชีวิต
จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 โดยพิจารณาจากก าไรสะสมยังไม่จัดสรร ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 พบว่า บริษัทประกันชีวิตจ านวน 16 บริษัทท่ีตอบแบบส ารวจ ในภาพรวมมีก าไร
สะสมอยู่ท่ี 237,806 ล้านบาท และหากน ามาตรฐานดังกล่าวมาปฏิบัติใช้จะท าให้ก าไรสะสมลดลงเหลือ 
126,133 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 47 ของก าไรสะสมในกลุ่มบริษัทท่ีตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีสาเหตุ
หลักมาจากรายการ CSM (Contractual service margin) หรือก าไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา ท่ี
บริษัทจะต้องกันส่วนของก าไรในอนาคตไว้เป็นหนี้สินเพื่อทยอยรับรู้ต่อไปในอนาคตตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 
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บริษัทประกันวินาศภัยจ านวน 26 บริษัท (ร้อยละ 65) ประเมินว่าการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 มาปฏิบัติใช้ จะท าให้บริษัทมีก าไรสะสมท่ีเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ข้อก าหนดของมาตรฐานท่ีอนุญาตให้บริษัทสามารถเลือกรับรู้ค่าใช้จ่ายท่ีท าให้ได้มาซึ่งการประกันภัย (Insurance 
Acquisition Expense) ตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง หรือรับรู้เมื่อต้นทุนเกิดขึ้น (วิธีปัจจุบัน)  ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่
ได้เลือกรับรู้ตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง ท าให้ค่าใช้จ่ายถูกกระจายไปในอนาคต มูลค่าผลกระทบต่อก าไรสะสม
ในภาพรวมบริษัทประกันวินาศภัยจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 โดยพิจารณา
จากก าไรสะสมยังไม่จัดสรร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 พบว่า บริษัทประกันวินาศภัยจ านวน 40 บริษัทท่ีตอบ
แบบส ารวจ ในภาพรวมมีก าไรสะสมอยู่ท่ี 49,335 ล้านบาท และหากน ามาตรฐานดังกล่าวมาปฏิบัติใช้จะท าให้
ก าไรสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 60,510 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ของก าไรสะสมในกลุ่มบริษัทท่ีตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากรายการ Acquisition expense หรือค่าใช้จ่ายท่ีท าให้ได้มาซึ่งการประกันภัย
ส าหรับสัญญาท่ีออกไปแล้ว ท่ีบริษัทสามารถบวกกลับเข้ามาเพื่อทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาคุ้มครองตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐาน 

ข้อสังเกตจากที่ประชุม  

1. นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการ สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย สอบถาม 
ว่าการแบ่งกลุ่ม Unit of Account ของส านักงาน คปภ.(OIC) มีความหมายอย่างไร 

นายชยาธร ฉันท์เรืองวณิชย์ ท่ีปรึกษาโครงการ TFRS 17 ท่ีได้ตอบว่าเป็นการแบ่งกลุ่ม Unit 
of Account ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน คปภ.  

2. ผู้แทนจากบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) มีข้อสอบถามเพิ่มเติมในเรื่อง 
ขนาดบริษัทท่ีก าหนดเป็น ขนาดเล็ก (S) ขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ่ (L) ว่ามีเกณฑ์ในการก าหนดอย่างไร  

นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ ผู้ช านาญงาน ได้ตอบว่ามีการแบ่งขนาดของบริษัทโดยใช้เบ้ียประกันภัยรับ
ตรงตามเกณฑ์ ดังนี้ 

บริษัทประกันชีวติ รายละเอียด  บริษัทประกันวินาศภัย รายละเอียด 
ขนาดเล็ก (S) <= 10,000 ล้านบาท  ขนาดเล็ก (S) <= 1,000 ล้านบาท 
ขนาดกลาง (M) 10,000 ล้านบาท < เบี้ย < 50,000 ล้านบาท  ขนาดกลาง (M) 1,000 ล้านบาท < เบี้ย < 5,000 ล้านบาท 
ขนาดใหญ่ (L) >= 50,000 ล้านบาท  ขนาดใหญ่ (L) >= 5,000 ล้านบาท 

3. ผู้แทนจากบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) มีข้อสอบถามเพิ่มเติมในเรื่อง 
ผลกระทบต่อหนี้สินสัญญาประกันภัยท่ีไม่เกินร้อยละ 10 ท่ีมีการน าเสนอในหัวข้อ ก าไรขั้นต้นจากการให้บริการ
ตามสัญญา หน่วยความคุ้มครอง และสัญญาท่ีสร้างภาระ นั้น ทางท่ีปรึกษาฯ ประเมินว่าร้อยละ 10 นั้นเป็นตัว
เลขท่ีมีผลมากหรือน้อย และมีการกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมหรือไม่  

ทางท่ีปรึกษาฯ ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมในข้อสอบถามดังกล่าวว่า ร้อยละ 10 นั้นเป็นค่าท่ีบริษัทส่วน
ใหญ่ตอบมาและผลกระทบต่อภาพรวมได้ถูกน าเสนอในส่วนของการน าเสนอเรื่องผลกระทบ (Impact Analysis)  

4. นางสาวสุพร เร้าปิติวงษ์กุล ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย มีข้อสอบถามเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางการเงินในเบื้องต้นท่ีมีต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 17 มาปฏิบัติใช้ (Impact Analysis) ว่า ท่ีปรึกษาฯ พิจารณาว่าตัวเลขก าไรสะสมท่ีเปล่ียนแปลง
ไปมีนัยส าคัญหรือไม่  
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 ท่ีปรึกษาฯ ได้ช้ีแจ้งว่า เนื่องจากตัวเลขท่ีน าเสนอเป็นตัวเลขภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต
และธุรกิจประกันวินาศภัย หากไปดูรายละเอียดเป็นรายบริษัทอาจจะมีเป็นบางบริษัทท่ีมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญ เช่น ก าไรสะสมเปล่ียนเป็นขาดทุนสะสมจากปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 และ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจากผลการตอบแบบสอบถาม มีบริษัทประกันชีวิต 3  บริษัทท่ีมีผลกระทบในด้านลบโดย
เปล่ียนแปลงจากผลก าไรสะสมเปล่ียนเป็นขาดทุนสะสม ในขณะท่ีประกันวินาศภัยมี 2 บริษัทท่ีมีผลกระทบใน
ด้านลบโดยเปล่ียนแปลงจากผลก าไรสะสมเปล่ียนเป็นขาดทุนสะสม และมี 3 บริษัท มีผลกระทบในด้านบวกโดย
เปล่ียนแปลงจากผลขาดทุนสะสมเปล่ียนเป็นก าไรสะสม 

5. นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย มีข้อสังเกตในเรื่องของความ
สอดคล้องกันของข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนท่ี 1 และ 2 ซึ่งอาจเกิดจากความเข้าใจท่ีคาดเคล่ือนในค าถาม
ของแบบสอบถาม เนื่องจากผลการประเมินก าไรสะสมนั้นมีผลท่ีไม่สอดคล้องกับข้อมูลผลกระทบในเรื่อง CSM 
จากแบบสอบถามส่วนท่ี 1  
 ทางท่ีปรึกษาฯ ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้นหลังจากได้รับผลจากแบบสอบถามมาได้มีการ
ติดต่อไปยังบริษัทท่ีตอบแบบสอบถามแล้วมีความผิดปกติ เพื่อยืนยันผลการตอบแบบสอบถามอีกครั้งและ
สอบถามถึงสาเหตุหากตัวเลขมีความไม่สอดคล้องกัน โดยมีการด าเนินการติดต่อกลับไปแล้วประมาณ 10-20 
บริษัท ซึ่งบางบริษัทได้รับการแก้ไขมาแล้ว ท้ังนี้ จะมีการตรวจสอบในเรื่องของความสอดคล้องของผลจาก
แบบสอบถามท้ัง 2 ส่วนอีกครั้งหนึ่ง 

6. นายไพบูลย์ เปี่ยมเมตตา ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนโยบายและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัย มีการสอบถามถึงผลกระทบทางด้านภาษี ว่ามแีนวโน้มท่ีสรรพากรจะเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 หรือไม่ 

นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ท่ีปรึกษาฯ ได้ช้ีแจงว่า จากแบบประเมินท่ีทางส านักงาน คปภ. 
จัดท านั้นจะมุ่งเน้นในเรื่องของการรายงานทางการเงินเป็นส าคัญ ส าหรับในเรื่องของภาษีนั้น หากปรับใช้  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 จะมีความแตกต่างจากเดิม เนื่องจากมีการใช้ตัวเลขประมาณการ
ในหลายส่วน ดังนั้นเรื่องของภาษีนั้นจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีภาคอุตสาหกรรมเองก็มีความกังวล ซึ่งในอนาคตอาจจะ
ต้องมีการท างานร่วมกันกับสรรพากรในเรื่องนี้ 

นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็น
ดังกล่าวว่า ทางสมาคมประกันชีวิตไทยก าลังด าเนินการการจัดต้ังคณะท างานในเรื่องภาษี เนื่องจากเล็งเห็นถึง
ความซับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติท่ีมีหลายแบบ ท่ีแต่ละบริษัทสามารถเลือกใช้ได้แตกต่างกัน และอาจมีการ
หารือรวมกับทางส านักงาน คปภ. ในอนาคต 

นางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในเรื่อง
ทางภาษีนั้น หากต้องการไปหารือร่วมกับทางกรมสรรพากรอาจจะต้องมีการเตรียมข้อมูล เพราะจาก
ประสบการณ์ท่ีทางส านักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้เคยมีการเข้าไป
หารือกับทางกรมสรรพากรในเรื่องผลประโยชน์ทางภาษีส าหรับธุรกิจประกันภัย กรมสรรพากรมักจะพิจารณา
จากข้อมูลตัวเลขเป็นส าคัญ จึงมีข้อแนะน าถึงส่ิงท่ีทางสรรพากรต้องการจะเห็นนั้น คือข้อมูลผลกระทบของ
ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันภัย จึงขอให้ทางสมาคมท้ังสองสมาคมเริ่มเตรียมการประสานกับทางบริษัท
ประกันภัยในเรื่องของข้อมูลดังกล่าว เพื่อน ามาท าข้อมูลภาพรวม และฝากทางท่ีปรึกษาฯ ให้ค าแนะน าในเรื่อง
ของการเตรียมการและประสานงานกับคณะท างาน TFRS17 ของทางส านักงาน คปภ. 
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7. นางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ มีข้อสังเกตถึงจ านวนบริษัทท่ีตอบ
แบบสอบถามในส่วนของการประเมินผลกระทบทางการเงิน (Impact analysis) ซึ่งทางบริษัทประกันชีวิตและ
บริษัทประกันวินาศภัยมีการตอบเข้ามาเพียงจ านวนร้อยละ 70 รวมถึงผลของแบบสอบถามท่ีอาจจะเกิดจาก
ความไม่เข้าใจหรือเป็นการประเมินในเบื้องต้นเท่านั้น จึงได้รับค าตอบไปในทิศทางว่าไม่มีผลกระทบ ท้ังนี้ ขอให้
ทางสมาคมฯ ช่วยประสานงานและท าความเข้าใจกับทางบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงท างานร่วมกับ
ส านักงาน คปภ. ในการสนับสนุนบริษัทประกันภัยต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมในอนาคต 
 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

        นายจรูญทรัพย์ ณัฐธนอนันต์ / นางสาวกฤษณ์รวีฐ์ เอี่ยมจรูญ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

         มาลัย  ศรีบัว / นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


