รายงานการประชุมคณะทางานย่อยด้านสัญญาประกันภัยและการวัดมูลค่า
ครั้งที่ 3/2564
วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม 201 สานักงาน คปภ.
สานักงาน คปภ.
1. นางสาววสุมดี วสีนนท์
2. นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา
3. นางเยาวภา ศรีวัฒนศักดิ์
4. นายไพบูลย์ เปี่ยมเมตตา
5. นายศุภกิจ สัตยารัฐ
6. นางสาวธนิตา อนุสนธิ์อดิสัย
7. นางสาวนภา ลิขิตไพบูลย์
8. นางสาวอุบลวรรณ แสงตรง
9. นางสาวมาลัย ศรีบัว
10. นางสาวปริยากร วัดสิงห์
11. นางสาววันทนา เจียรวัชระมงคล
12. นายกุลยศ วิเศษสรรพ์
13. นางสาววิยะดา เสาะแสวง
14. นางสาวญาดา สุขเกษม
15. นางสาวลลิดา ภัทรแสงไทย
16. นายชัชวาล จุฬาเรืองอักษร
17. นางอาภัสรา สุกสัก
18. นางสาวณัฐวรรณ ภิรมยาภรณ์
19. นางสาวพิมลอร นวคุณ
20. นายจรูญทรัพย์ ณัฐธนอนันต์
21. นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ
22. นางสาวนิตินาท แบบประเสริฐ
23. นางสาวฐมน ฐิตะธนะกิจ
24. นางสาวขวัญแก้ว เที่ยงดาห์
25. นายศรัณย์วัจน์ วงศ์พินิจวโรดม
26. นางสาวกฤษณ์รวีฐ์ เอี่ยมจรูญ
27. นางสาวจุฑาทิพย์ โค้วคาศัย
28. นายวริทธิ์ สิงหกุล
29. นางสาววราภรณ์ ทรงสวัสดิ์ชัย
30. นางสาวชชุเก้า วิไลลักษณ์
31. นางสาวธดาชชา วิไลลักษณ์
32. นางสาวกนิษฐา ฉลองมณีรัตน์
33. นายเอื้อ สุทธิสมบูรณ์
34. นางสาวลาภิสรา แก้วอาดี
35. นายภัทรพล จันทร์อินทร์
36. นายพิภัชพล ศรีเจริญจิตร์

รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ
ประธานที่ประชุม
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนโยบายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนานโยบายการกากับช่องทางการจาหน่าย
ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายงบประมาณ การเงิน และบัญชี
ผู้อานวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ 1
ผู้อานวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ 2
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ 1/1
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ 1/2
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ 2/1
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ 2/2
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การตรวจสอบ
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ 3/1
ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ชานาญงานอาวุโส
ผู้ชานาญงาน
ผู้ชานาญงาน
ผู้ชานาญงาน
ผู้ชานาญงาน
ผู้ชานาญงาน
ผู้ชานาญงาน
เจ้าหน้าที่ชานาญการ
เจ้าหน้าที่ชานาญการ
เจ้าหน้าที่ชานาญการ
เจ้าหน้าที่ชานาญการ
เจ้าหน้าที่ชานาญการ
เจ้าหน้าที่ชานาญการ
เจ้าหน้าที่อาวุโส
เจ้าหน้าที่อาวุโส
เจ้าหน้าที่อาวุโส
เจ้าหน้าที่อาวุโส
เจ้าหน้าที่อาวุโส
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37. นางสาวณิชารีย์ หาญแสวงสิน เจ้าหน้าที่อาวุโส
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 ลิ้มคุณธรรมโม สมาคมประกันชีวิตไทย
6. นางสาวจิราภรณ์ นาคประกอบ สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันวินาศภัยไทย (ผ่าน Microsoft Teams)
1. นายกรกฤต คาเรืองฤทธิ์
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2. นางสาวณิปุณ ทองยอดแก้ว
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
3. นางสาวทิพวรรณ เลิศถาวรธรรม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
4. นางอาไพ บารุงศักดิ์ศิลป์
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
5. นางสาวศศมน สันติสุข
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
6. นายศศิวิทย์ อัครพัฒนากูล
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
7. นางสาวสุมณฑา พุ่มเจ้า
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
8. นายสุชีพ หลักทอง
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
9. นางสาวสุพร เร้าปิติวงษ์กุล
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
1. นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ
หัวหน้าสายงานธุรกิจประกันภัยและหุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี
2. นายชยาธร ฉันท์เรืองวณิชย์
ผู้จัดการอาวุโสสายงานตรวจสอบบัญชี
3. นางสาววรรณวรรษ คุจารีวณิช ผู้จัดการอาวุโสสายงานตรวจสอบบัญชี
4. นายสน พลาลิขิต
ผู้จัดการอาวุโสสายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และขอขอบคุณภาคธุรกิจที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดทาแบบสอบถาม โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมสาหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 (TFRS 17) ในวันนี้ที่ปรึกษาโครงการจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จะ
นาเสนอผลการจัดทาแบบสอบถามดังกล่าว ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อสอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อแนะนา
สานักงาน คปภ. และที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมชี้แจงประเด็น รวมทั้งนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงต่อไป
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด นาเสนอผลประเมิน ความพร้อมและ
ผลกระทบ (Gap and Impact Analysis) เบื้องต้น จากแบบสอบถามโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อม
สาหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (TFRS 17) โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น
2 ส่วน มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 : การประเมินความพร้อม (Gap Analysis)
1) ภาพรวมการเตรียมตัวนา TFRS 17 มาปฏิบัติใช้
การเตรียมตัวของบริษัทประกันชีวิตสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เริ่มดาเนินการ
แล้ว โดยพบว่าส่วนใหญ่ได้เริ่มดาเนินการศึกษาผลกระทบตั้งแต่ปี 2561 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567 และ
กลุ่มทีย่ ังไม่เริ่มดาเนินการศึกษาผลกระทบ ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่จะเริ่มดาเนินการศึกษาในปี พ.ศ. 2564 โดยเรื่องที่
บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มมากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก คื อ ระดั บ ของการจั ด การกลุ่ ม สั ญ ญา
ประกันภัย (ร้อยละ 51) การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต (ร้อยละ 51) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันภัย (ร้อยละ 50) นอกจากนี้ มีบริษัทประกันชีวิตจานวนร้อยละ 64 ได้รับอนุมัติงบประมาณและ
แผนการดาเนินงานเรียบร้อยแล้ว โดยงบประมาณเฉลี่ยต่อบริษัทเท่ากับ 262 ล้านบาท ในส่วนของข้อกาหนดใน
มาตรฐานที่สร้างความกังวลต่อการเตรียมความพร้อมสาหรับบริษัทประกันชีวิต สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การ
ปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง การรวมและแยกสัญญา การกาหนดอัตราคิดลด การรับรู้สัญญาเมื่อเริ่มแรก และการ
เปิดเผยข้อมูล ตามลาดับ ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตมีความคาดหวังให้สมาคมประกันชีวิตไทยให้การสนับสนุนโดย
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หรือฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ เมื่อข้อกาหนดมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข
เพิ่มเติม ขอให้มีการจัดทาคู่มือการตีความมาตรฐานเพื่อช่วยเหลือในการนาไปปฏิบัติ สนับสนุนการจัดทารายงาน
ต่าง ๆ รวมทั้งจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการคานวณตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
การเตรียมตัวของบริษัทประกันวินาศภัยส่วนใหญ่พบว่าจะเริ่มดาเนินการศึกษาผลกระทบ
ในปี 2564 และคาดว่าจะเตรียมตัวแล้วเสร็จภายใน 1 - 2 ปี โดยเรื่องที่บริษัทประกันวินาศภัย มีการเตรียม
ความพร้อมมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย (ร้อยละ 33) การประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคต (ร้อยละ 32) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย (ร้อยละ 31) นอกจากนี้ มีบริษัท
ประกั น วิ น าศภั ย จ านวนร้ อ ยละ 25 ได้ รั บ อนุ มั ติ ง บประมาณและแผนการด าเนิ น งานเรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดย
งบประมาณเฉลี่ย ต่อบริษัทเท่ากับ 21 ล้านบาท ในส่วนของข้อกาหนดในมาตรฐานที่สร้างความกังวลต่อ การ
เตรียมความพร้อมสาหรับบริษัทประกันวินาศภัย สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง การ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต การรับรู้สัญญาเมื่อเริ่มแรก สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ และการเปิดเผย
ข้อมูล ตามลาดับ นอกจากนี้ บริษัทประกันวินาศภัยมีความคาดหวัง ให้ สมาคมประกันวินาศภัยไทยให้ ก าร
สนับสนุนโดยเป็นตัวกลางในการสื่อสารนโยบาย ข้อกาหนด และกรอบระยะเวลาต่าง ๆ จัดทาคู่มือการตีความ
มาตรฐานเพื่อช่วยเหลือในการนาไปปฏิบัติ สนับสนุนการสรุปประเด็นทางปฏิบัติกับผู้สอบบัญชี และสนับสนุน
การจัดทารายงานต่าง ๆ
2) ความพร้อมของบุคลากร
ผลสารวจด้านความพร้อมบุคคลากรบริษัทประกันชีวิต พบว่า บริษัทประกันชีวิตจานวน
ประมาณร้อยละ 20 มีบุคลากรด้านบัญชีและการเงิน ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพียงพอแล้ว ในขณะที่บริษัทประกันชีวิตที่ตั้งใจจะจัดหาบุคลากรเพิ่มจานวนไม่เกิน 5 คน สาหรับบุคลากรด้าน
บัญชีและการเงินมีจานวนประมาณร้อยละ 35 สาหรับบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย มีจานวนประมาณ
ร้อยละ 45 และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจานวนประมาณร้อยละ 10 รวมถึงบริษัทประกันชีวิตที่ตั้งใจ
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จะจัดหาบุคลากรเพิ่มจานวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป สาหรับบุคลากรด้านบัญชีและการเงินมีจานวนประมาณร้อยละ 5
สาหรับบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยมีจานวนประมาณร้อยละ 10 และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีจานวนประมาณร้อยละ 30 อย่างไรก็ตาม มีบริษัทประกันชีวิตจานวนประมาณร้อยละ 40 25 40 ที่ยังไม่ได้
ด าเนิ น การส ารวจความเพี ย งพอของบุ ค ลากรด้ านบั ญ ชี และการเงิ น ด้ านคณิ ตศาสตร์ ประกั นภั ยและด้ า น
เทคโนโลยี สารสนเทศ ตามลาดับ ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิต คาดว่าจะจ้างวิทยากรภายนอกให้ช่วยจัดอบรมเพื่ อ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าให้แก่บุคลากร นอกจากนี้ เรื่องที่บริษัทประกันชีวิตคาดว่าจะใช้จานวนบุคลากรในช่วง
เตรียมตัวมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต (Estimated Cashflow) การปฏิบัติ
ในช่วงเปลี่ยนแปลง (Transition) และกาไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา (CSM) ตามลาดับ
ผลสารวจด้านความพร้อมบุคคลากรของบริษัทประกัน วินาศภัย พบว่า บริษัทประกัน
วินาศภัยจานวนประมาณร้อยละ 20 มีบุคลากรด้านบัญชีและการเงินเพียงพอแล้ว ร้อยละ 38 มีความตั้งใจจะ
จัดหาบุคลากรเพิ่มจานวนไม่เกิน 5 คน ร้อยละ 2 มีความตั้งใจจะจัดหาบุคลากรเพิ่ม จานวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
และอีกประมาณร้อยละ 40 ยังไม่ได้ประเมินความเพียงพอของบุคลากรด้านบัญชีและการเงินเพียงพอ สาหรับ
บุคลากรด้านนักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีบริษัทประกันวินาศภัยจานวนประมาณร้อยละ 30 ว่ามีบุคลากร
เพียงพอแล้ว ร้อยละ 20 มีความตั้งใจจะจัดหาบุคลากรเพิ่ม ไม่เกิน 5 คน ร้อยละ 1 มี ความตั้ง ใจที่จะจัดหา
บุคลากรเพิ่มจานวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และอีกประมาณร้อยละ 49 ยังไม่ได้ประเมินความเพียงพอของบุคลากร
ด้านนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และสาหรับ บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริษัทประกันวินาศภัยจานวน
ประมาณร้อยละ 10 มีบุคลากรเพียงพอแล้ว ร้อยละ 20 มีความตั้งใจจะจัดหาบุคลากรเพิ่มจานวนไม่เกิน 5 คน
และอีกประมาณร้อยละ 70 ยังไม่ได้ประเมินความเพียงพอของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้บริษัท
ประกันวินาศภัย คาดว่าจะจ้างวิทยากรภายนอกให้ช่วยจัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าให้แก่บุคลากร
นอกจากนี้ เรื่องที่บริษัทประกันวินาศภัยคาดว่าจะใช้จานวนบุคลากรในช่วงเตรียมตัวมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต (Estimated Cashflow) การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง (Transition)
และค่าปรับปรุงความเสี่ยงสาหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน (Risk Adjustment) ตามลาดับ
3) ขอบเขตการรวมและการแยกสัญญา และการแยกองค์ประกอบของสัญญาประกันภัย
บริษัทประกันชีวิตมีความพร้อมในการรวมและการแยกกลุ่มสัญญา มากกว่าบริษัทประกัน
วินาศภัย โดยเรื่องที่บริษัทประกันชีวิตมีความพร้อมมากที่สุดคือการรวมกลุ่มสัญญา (ร้อยละ 52) รองลงมาคือ
การแยกกลุ่มสัญญา (ร้อยละ 48) และการแยกสินค้าหรือบริการที่ไม่ใช่ การประกันภัย (ร้อยละ 41) ในขณะที่
บริษัทประกันวินาศภัยมีความพร้อมมากที่สุดในเรื่องการรวมกลุ่มสัญญา (ร้อยละ 29) รองลงมาคือ การแยก
กลุ่มสัญญา (ร้อยละ 27) และการแยกสินค้าหรือบริการที่ไม่ใช่การประกันภัย (ร้อยละ 27)
ด้านผลกระทบต่องบการเงินของบริษั ทประกันชีวิ ต พบว่า บริษัทประกันชีวิต จานวน
ประมาณร้อยละ 70 พิจารณาว่าเรื่องขอบเขต การรวมและการแยกสัญญาและการแยกองค์ประกอบของสัญญา
ประกันภัยไม่ได้ส่งผลกระทบต่องบการเงิน และอีกประมาณร้อยละ 15 คิดว่าเรื่องนี้มีผลกระทบต่องบการเงิน
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหนี้สินสัญญาประกันภัย ในขณะที่บริษัทประกันวินาศภัย จานวนประมาณร้อยละ 65
พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่องบการเงิน และอีกประมาณร้อยละ 20 คิดว่าเรื่องนี้มีผลกระทบ
ต่องบการเงินน้อยกว่าร้อยละ 5 ของหนี้สินสัญญาประกันภัย
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4) ระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย
การแบ่งกลุ่มของสัญญาประกันภัย (Unit of Account) พบว่า บริษัทประกันชีวิต ส่วน
ใหญ่จะแบ่ง Unit of Account โดยพิจารณาตามผลกาไรของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือตามลักษณะของผลิตภัณฑ์
และความเสี่ยง ในขณะที่บริษัทประกันวินาศภัยส่วนใหญ่จะแบ่ง Unit of Account โดยพิจารณาตามลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ผลกาไรของผลิตภัณฑ์ สาหรับสัญ ญาที่สร้างภาระ (Onerous Contract) พบว่า
บริษัทประกันชีวิตขนาดกลาง (Size M) และขนาดเล็ก (Size S) มีสัญญาที่สร้างภาระค่อนข้างสูง โดยมีจานวน
ประมาณร้อยละ 75 และร้อยละ 50 ของจานวนสัญญาทั้งหมด ตามลาดับ ในขณะที่บริษัทประกันชีวิตขนาด
ใหญ่ (Size L) มีสัญญาที่สร้างภาระเพียงเล็กน้อย (ร้อยละ 20 ของจานวนสัญ ญาทั้ง หมด) ในขณะที่บริ ษั ท
ประกั น วิ น าศภั ย ในภาพรวมมี จ านวนสั ญ ญาที่ ส ร้ า งภาระประมาณร้ อ ยละ 50 ของจ านวนสั ญ ญาทั้ ง หมด
นอกจากนี้ ทั้งบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ส่วนใหญ่คาดว่าผลกระทบของสัญญาที่สร้างภาระ
ส่งผลกระทบต่องบการเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของหนี้สินสัญญาประกันภัย
5) การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต
การประมาณการกระแสเงิ น สดในอนาคต เพื่ อ ส ารวจว่ า บริ ษั ท ประกั น ภั ย ใช้ วิ ธี ก าร
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการใช้วิธีเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของสถานการณ์ที่
เป็ น ไปได้ ทั้ ง หมด (Probability weight of all probable scenarios) ส าหรั บ ใช้ ใ นการตั้ ง สมมุ ติ ฐ านและการ
คาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคตที่บริษัทประกันภัยจะต้องจัดทาภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่
17 อย่างไร จากผลสารวจ พบว่า บริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 43 ใช้วิธีค่าประมาณการที่ดี ที่ สุด
(Best Estimate) รองลงมาเป็นวิธีมัธยฐาน (Median) คิดเป็นร้อยละ 29 และอยู่ระหว่างการศึกษาวิธีการคิดเป็น
ร้อยละ 14 สาหรับบริษัทประกันวินาศภัยส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 54 อยู่ระหว่างการศึกษาวิธีการประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคต บางส่วนใช้วิธีค่าประมาณการที่ดีที่สุด (Best Estimate) โดยคิดเป็นร้อยละ 31 และใช้
หลายวิธีรวมกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 8
ด้านการเตรียมการประมาณการกระแสเงินสดภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 พบว่า บริษัทประกันชีวิตจานวนร้อยละ 9 ดาเนินการใกล้แล้วเสร็จ จานวนร้อยละ 50 อยู่ระหว่าง
การดาเนินการเตรียมการ จานวนร้อยละ 27 อยู่ในขั้นเริ่มต้น และจานวนร้อยละ 14 ยัง ไม่มีการวางแผน
ในขณะที่บริษัทประกันวินาศภัย จานวนร้อยละ 2 ดาเนินการใกล้แล้วเสร็จ จานวนร้อยละ 16 อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการการเตรียมการ จานวนร้อยละ 38 อยู่ในขั้นเริ่มต้น และจานวนร้อยละ 44 ยังไม่มีการวางแผน
6) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
บริษัทประกันชีวิตจานวนร้อยละ 64 และบริษัทประกันวินาศภัยจานวนร้อยละ 56 คาด
ว่าจะได้รับผลกระทบต่องบการเงินค่อนข้างน้อยคือคิดเป็นต่ากว่าร้อยละ 5 ของหนี้สินสัญญาประกันภัย รวมถึง
บริษัทประกันวินาศภัยขนาดเล็กและขนาดกลางบางรายคาดว่าไม่มีผลกระทบ
ในปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตจานวนร้อยละ 95 และบริษัทประกันวินาศภัยจานวนร้อยละ
64 มีการศึกษาค่าใช้จ่าย (Expense Study) โดยอ้างอิงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เพื่อใช้
ประกอบการตัดสินใจส าหรั บผู้ บริหารอย่ างเป็นประจ าทุ กปี ทั้งนี้ สาหรับการศึกษาค่ าใช้จ่ ายโดยอ้ างอิ ง จาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 พบว่า บริษัทประกันชีวิตจานวนร้อยละ 55 และบริษัทประกัน
วินาศภัยจานวนร้อยละ 75 มีแผนที่จะเริ่มจัดทาในปี 2564 โดยมอบหมายให้แผนกบัญชีการเงินและแผนก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ร่วมกันเป็นผู้จัดทาการศึกษาค่าใช้จ่าย และเลือกใช้ Microsoft Excel ในการจัดทาการ
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ปันส่วนค่าใช้จ่าย (Expense Allocation) โดยคาดว่าจะปันส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามจานวนเบี้ยประกัน ภัย
สาหรับในส่วนของระยะเวลาจัดทาบริษัทส่วนมากประเมินว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 300 ชั่วโมงในการจัดทา
7) อัตราคิดลด
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ให้บริษัทประกันภัยสามารถเลื อกวิ ธี การ
กาหนดอัตราคิดลดเพื่อนามาใช้คิดลดกระแสเงินสด ให้สะท้อนมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงทางการเงิน
ได้ 2 วิ ธี ได้ แ ก่ การวิ เ คราะห์ จ ากล่ า งขึ้ น บน (Bottom-up approach) หรื อ การวิ เ คราะห์ จ ากบนลงล่ า ง
(Top-down approach) โดยบริษัทต้องพิจารณาจากลักษณะของผลิตภัณฑ์และความพร้อมของข้อมูลเป็นสาคัญ
จากการส ารวจพบว่ า บริษั ท ประกันชี วิ ต มี การเลื อกใช้ วิ ธีก ารก าหนดอัต ราคิ ด ลดทั้ ง 2 วิ ธี ค ละกั น ในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ ในขณะที่บริษัทประกันวินาศภัยจะเลือกใช้วิธีวิเคราะห์จากล่างขึ้นบนเป็นส่วนใหญ่
สาหรับรายละเอี ยดวิ ธี การวิ เคราะห์ จากล่ างขึ้นบน (Bottom-up approach) จะมี การ
ประมาณค่าอัตราคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยไร้ความเสี่ยง (Risk free rate) ซึ่งผลจากการสารวจพบว่าเกือบทุก
บริษัทจะใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล (Zero Coupon Bond) เพื่ออ้างอิง มีเพียงบางบริษัทเท่านั้นที่
ใช้การประมาณค่ า จากอั ตราอ้ างอิ งอื่น และในส่วนของอัตราดอกเบี้ ยชดเชยการขาดสภาพคล่ องจากสั ญ ญา
ประกันภัย (Illiquidity premium) ในเบื้องต้นบริษัทส่วนใหญ่จะใช้ Illiquidity premium ตามหลักการทา LAT
ที่ใช้กับธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย มีเพียงบางบริษัทที่ใช้การคิด Illiquidity premium จากการคานวณโดย
ใช้พอร์ตฟอลิโออ้างอิง (Reference Portfolio) ปรับด้วยส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Credit spread) สาหรั บ
บริษัทที่เลือกวิธีการวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน (Bottom-up approach) ผลการสารวจพบว่าบริษัทประกันชีวิตส่วน
ใหญ่คิดเป็นร้อยละ 57 จะทบทวนอัตราคิดลดเป็นรายเดือน ในขณะที่บริษัทประกันวินาศภัยส่วนใหญ่ คิดเป็น
ร้อยละ 53 จะทบทวนอัตราคิดลดเป็นรายไตรมาส
ในส่วนของรายละเอียดวิธีการวิเคราะห์จากบนลงล่ าง (Top-down approach) จากผล
สารวจพบว่า โดยส่วนมากจะถูกใช้โดยบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่เนื่องจากความซับซ้อนของวิธีการ ซึ่งจะมีการ
ประมาณค่าอัตราคิดลดโดยใช้การคานวณจากพอร์ตฟอลิโออ้างอิง (Reference Portfolio) ซึ่งอ้างอิงจากหุ้นกู้
กลุ่มระดับลงทุนที่มีอายุตราสาร 10 ปีขึ้นไปและปรับด้วยส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Credit spread) สาหรับ
บริษัทที่เลือกวิธีการวิเคราะห์จากบนลงล่าง (Top-down approach) ผลการสารวจพบว่าบริษัทประกันชีวิตส่วน
ใหญ่คิดเป็นร้อยละ 56 จะทบทวนอัตราคิดลดเป็นรายเดือน ในขณะที่บริษัทประกันวินาศภัยส่วนใหญ่ คิดเป็น
ร้อยละ 61 ยังไม่มีการพิจารณาและร้อยละ 29 จะทบทวนอัตราคิดลดเป็นรายไตรมาส
จากการสารวจในเรื่องระดับความพร้อมของบริษัท พบว่า บริษัทประกันชีวิตจานวนร้อย
ละ 41 และบริษัทประกันวินาศภัยจานวนร้อยละ 46 อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล ในขณะที่ บริษัทประกันชีวิต
อีกจานวนร้อยละ 14 และบริษัทประกันวินาศภัยอีกจานวนร้อยละ 45 ยังไม่ได้เริ่มเตรียมตัวในเรื่องดังกล่าว
8) ค่าปรับปรุงความเสี่ยงสาหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน
บริษัทประกันภัยต้องปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อรองรับความไม่
แน่นอนเกี่ยวกับจานวนเงินและระยะเวลาที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน เช่น ความ
เสี่ยงจากการขาดอายุ ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย เป็นต้น โดยผลการสารวจพบว่า สาหรับกลุ่มของบริษัทที่มีการ
พิ จ ารณาในเรื่ อ งค่ า ปรั บ ปรุ งความเสี่ ย งที่ ไ ม่ ใ ช่ ค วามเสี่ ย งทางการเงิน แล้ ว พบว่ า บริ ษั ท ประกั น ภั ยจ านวน
ร้ อ ยละ 72 ใช้ วิ ธี Confident level ร้ อ ยละ 20 ใช้ วิ ธี Cost of capital และร้ อ ยละ 8 ใช้ วิ ธี Margin over
current estimate
สาหรับรายละเอียดสาหรับวิธี Confident level จะมีปัจจัยที่ถูกคานึงถึงในการกาหนดค่า
ความเชื่อมั่น (Confident Interval) ซึ่งจากผลการสารวจ สรุปได้ว่า โดยส่วนใหญ่บริษัทประกันชีวิตและประกัน
วินาศภัยจะมีการอ้างอิงมาจากข้อมูลความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ (Company Own Risk Appetite) รองลงมา
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เป็นการอ้างอิงมาจาก Solvency Requirement ตามกรอบการบริหารความเสี่ยงอื่น ๆ แต่ยังมีบางบริษัทที่ยัง
ไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้
ในด้านความพร้อมของบริษัทประกันภัยในการคานวณค่าปรับปรุงความเสี่ยง จากผลการ
สารวจพบว่า บริษัทที่มีบริษัทแม่เป็น ต่างชาติจะมีความพร้อมมากกว่า บริษัทไทย และสาหรับ ความถี่ในการ
คานวณการปรับค่าความเสี่ยงพบว่า บริษัทประกันชีวิตจานวนร้อยละ 60 และบริษัทประกันวินาศภัยจานวน
ร้อยละ 80 มีแผนจะดาเนินการปรับทุกปี
9) กาไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา หน่วยความคุ้มครอง และสัญญาที่สร้างภาระ
กาไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญาเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในรายการสินทรัพย์สัญญา
ประกันภัยหรือหนี้สินสัญญาประกันภัย ซึ่ง แสดงถึง กาไรจากสัญ ญาประกันภัย ที่บริษัทยัง ไม่สามารถรับรู้ ได้
แต่จะรับรู้ในอนาคตเมื่อมีการให้บริการ โดยบริษัทจะต้องวัดมูลค่าของกาไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา
เมื่อมีการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสาหรับกลุ่มของสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ หากบริษัทคานวณมูลค่าแล้วกระแสเงิน
สดสุ ท ธิ ติ ด ลบ จะถื อ ว่ า สั ญ ญาดัง กล่ า วเป็ นสั ญ ญาที่ ส ร้า งภาระ (Onerous contract) บริ ษั ท จะต้ อ งรับ รู้ ผล
ขาดทุนของกลุ่มของสัญญาที่สร้างภาระทันที และกาไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญาของกลุ่มสัญ ญาจะ
เท่ากับศูนย์ โดยจากการสารวจพบว่า บริษัทประกันชีวิตจานวนร้อยละ 68 และบริษัทประกันวินาศภัย จานวน
ร้อยละ 73 คาดว่าจะได้รับผลกระทบต่อหนี้สินสัญญาประกันภัยไม่เกินร้อยละ 10 ของหนี้สินสัญญาประกันภัย
ในส่ ว นของการจั ด ท าการวิ เ คราะห์ ผ ลก าไร (Profitability analysis) โดยอ้ า งอิ ง จาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 ผลการสารวจพบว่า ในปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตจานวนร้อยละ 82
และบริษัทประกันวินาศภัย จานวนร้อยละ 84 มีการจัดทาเป็นรายเดือน โดยจัดทาการวิเคราะห์แยกตามช่อง
ทางการจั ด จ าหน่ า ย (Distribution channel) และตามประเภทของผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product type) ทั้ ง นี้ เมื่ อ
สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกาไร โดยอ้างอิงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
พบว่า ทั้ง บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยจานวนร้อยละ 75 ยัง ไม่ มีการเริ่ม โดยคาดว่าจะเริ่ม
ดาเนินการในปี 2564 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2566
สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ขาดทุน ในปัจจุบันโดยอ้างอิง จากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4 ผลการสารวจพบว่า บริษัทประกันชีวิตจานวนร้อยละ 55 และบริษัทประกันวินาศภัย จานวนร้อยละ
62 มีผลิตภัณฑ์ที่ขาดทุน ซึ่งส่วนมากจะมีจานวนผลิตภัณฑ์ที่ขาดทุนไม่เกิน 5 ผลิตภัณฑ์ และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่
ขาดทุนตั้งแต่วันแรกที่จาหน่าย โดยบริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่ใช้ VONB/VIF และ Combine ratio ในการบ่งชี้
ว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ใดขาดทุน ในขณะที่บริษัทประกันวินาศภัยส่วนใหญ่ใช้ Combine ratio ในการบ่งชี้ว่ากลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ใดขาดทุน และบริษัทประกันภัยส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 55 ยังไม่ทราบว่าบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็น
สัญญาที่สร้างภาระตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 หรือไม่ เนื่องจากยังจัดทาแผนไม่แล้วเสร็จ
10) วิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย (Premium Allocation Approach : PAA)
วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย (PAA) เป็นหนึ่งในทางเลือกของวิธีรับรู้เบี้ยประกันภัยตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ซึ่ง วิธีนี้มีความซับซ้อนน้อยกว่าวิธี General Measurement
Model (GMM) โดยวิธีนี้มักจะใช้กับสัญญาประกันวินาศภัยที่มีขอบเขตความคุ้มครองไม่เกิน 1 ปี อย่างไรก็ตาม
บริษัทประกันภัยต้องทาการทดสอบ (Eligibility test) ว่าสัญญาประกันภัยนั้น ๆ ผ่านเกณฑ์ที่สามารถใช้วิธี PAA
ได้หรือไม่ โดยจากผลการสารวจในเรื่องวิธีการที่ใช้พิจารณาประเภทของสัญญาประกันภัยที่สามารถใช้วิธี PAA
พบว่าบริษัทประกันภัยจานวนร้อยละ 60 ใช้เกณฑ์ในเรื่องของระยะเวลาความคุ้มครองตามขอบเขตของสัญญา
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ไม่เกิน 1 ปี บริษัทประกันภัยจานวนร้อยละ 20 ใช้การเทียบหนี้สินสาหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ระหว่างวิธี
PAA และ GMM ในการพิจารณา และบริษัทประกันภัยจานวนน้อยกว่าร้อยละ 5 นั้นใช้วิธีอื่นในการพิจารณา
ในส่วนของวิธีการรับรู้ค่าใช้ จ่า ยที่ ทาให้ไ ด้ ม าซึ่ง การรับ ประกันภัย บริษัทประกันภั ย
จานวนร้อยละ 80 คาดว่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดความคุ้มครอง และจานวนร้อยละ 20 คาดว่าจะรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อต้นทุนเหล่านั้นเกิดขึ้น
ในภาพรวมบริษัทประกันชีวิตคาดว่ามีสัญญาที่จะใช้วิธี PAA คิดเป็นมูลค่าต่ากว่าร้อยละ
10 ของหนี้สินสัญญาประกันภัยทั้งหมด ในขณะที่ บริษัทประกันวินาศภัยคาดว่ามีสัญญาที่จะใช้วิธี PAA คิดเป็น
มูลค่ามากกว่าร้อยละ 80 ของหนี้สินสัญญาประกันภัยทั้งหมด ซึ่ง สอดคล้องกับลักษณะทั่ วไปของผลิตภัณฑ์
ประกั น วิ นาศภั ย ที่ มั กจะมีข อบเขตของความคุ้ ม ครองตามสั ญ ญาไม่เ กิ น 1 ปี นอกจากนั้ น ภาพรวมบริษัท
ประกันภัยคาดว่าจะไม่คิดลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะจ่ายหรือได้รับภายในหนึ่ง ปีนับแต่วันที่สินไหมทดแทน
เกิดขึ้น และในด้านของการเก็ บ ข้อมู ล ข้ อมู ล ที่ ใ ช้ สาหรั บการค านวณวิธี PAA คาดว่าจะใช้ข้ อมู ล ที่ มีอ ยู่ เ ดิ ม
แต่เห็นควรให้มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม
11) Variable fee Approach (VFA)
วิ ธี Variable fee Approach เป็ น หนึ่ ง ในวิธี การวัด มู ล ค่ าส าหรับ สั ญ ญาประกันภัยที่
บริษัทจะจ่ายผลตอบแทนตามมูลค่ายุติธรรมของรายการอ้างอิง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์
แบบยู นิ ต ลิ ง ค์ หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ลั ก ษณะการร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ โ ดยตรง (Discretionary participation
features) เป็นต้น จึงจะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจประกันชีวิต จากการสารวจพบว่าบริษัทประกันชีวิตจานวนร้อยละ 50
ีสั
มี ญญาประกันภัยที่มีลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง และอีกจานวนร้อยละ 5 ที่มีแผนจะออกสัญญา
ดังกล่าวและได้มีการเริ่มพิจารณาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 แล้ว โดยสองกลุ่มนี้แบ่ง
ออกเป็น จานวนร้อยละ 83 เริ่มดาเนินตามแผนในการจัดทาการศึกษาผลกระทบ และอีกจานวนร้อยละ 17 ยัง
ไม่เริ่มจัดทาการศึกษาผลกระทบ
สาหรับการประเมิน ผลกระทบในภาพรวมต่องบการเงินของหนี้สินสัญ ญาประกันภัย
พบว่าบริษัทส่วนใหญ่ คาดว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินไม่เกินร้อยละ 5 ของหนี้สินสัญญาประกันภัย
12) สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้
การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 สาหรับสัญญาประกันภัย
ต่อบริษัทประกันภัยจะต้องพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ ขอบเขตของสัญ ญา ระดับของการจัดกลุ่มสัญญา
วิธีการวัดมูลค่า และการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต สาหรับการประกันภัยต่อที่ถือไว้ ซึ่งอาจมีความ
แตกต่างไปจากวิธีปฏิบัติของสัญญาประกันภัยที่ออก ซึ่ง ในหัวข้อดังกล่าวผลจากการสารวจพบว่าเป็นเรื่องที่
บริษัทมีระดับความพร้อมค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับหัวข้ออื่น
ในส่วนของการประเมิน ผลกระทบต่อของหนี้สินสัญ ญาประกันภัย จากการวัดมูลค่า
ประมาณการของกระแสเงินสดในอนาคต และ กาไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญาของสัญญาประกันภัยต่อ
ที่ถือไว้ พบว่า ทั้งบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยคาดว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินในช่วงร้อยละ
0-5 ของหนี้สินสัญญาประกันภัย และเมื่อพิจารณาถึง ความคืบหน้าในการจัดทาการศึกษาผลกระทบ พบว่า
บริษัทประกันชีวิตจานวนร้อยละ 45 อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบ และอีกร้อยละ 9 ดาเนินการศึก ษา
ผลกระทบเสร็จสิ้นแล้ว ในขณะที่ บริษัทประกันวินาศภัยจานวนร้อยละ 20 อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบ
และอีกร้อยละ 6 ดาเนินการศึกษาผลกระทบเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนี้ ในการประเมินผลกระทบด้านข้อมูลจาก
สัญ ญาประกันภัยต่อที่ถือว่าจะมีความแตกต่างจากผลกระทบด้านข้อมูล ของสัญ ญาประกันภัยที่ออกหรือไม่
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พบว่าบริษัทประกันชีวิตจ านวนร้อยละ 91 และบริษัทประกันวินาศภัยจ านวนร้อยละ 98 ยัง ไม่ไ ด้ทาการ
ประเมินผลกระทบด้านข้อมูลดังกล่าว
13) การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง Transition
ผลการสารวจความสามารถในการเก็บข้อมูลตามจริงและประมาณการย้อนหลังทั้งหมด
ตั้งแต่วันแรกของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย โดยผลจากการสารวจพบว่า บริษัทประกันชีวิต
จานวนร้อยละ 10 และบริษัทประกันวินาศภัย จานวนร้อยละ 48 สามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดตั้งแต่วัน
แรกที่ออกสัญญา สาหรับบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยที่ตอบแบบสอบถามมาว่าไม่สามารถเก็บ
ข้อมูลย้อนหลังได้จนถึงวันแรก สามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังได้มากที่สุดจนถึงปี 2548 และ 2545 ตามลาดับ
จากการสารวจแนวทางการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงที่บริษัทประกันชีวิตและบริษั ท
ประกั น วิ น าศภั ย เลื อ กใช้ ผลการส ารวจพบว่ า วิ ธี ที่ บ ริ ษั ท เลื อ กใช้ ม ากที่ สุ ด ได้ แ ก่ วิ ธี ป รั บ ย้ อ นหลั ง ที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ (Modified Retrospective Approach) รองลงมาคือวิธีมูลค่ายุติธรรม (Fair Value
Approach) และ การดาเนินการปรับปรุง รายการย้อนหลัง (Full Retrospective) ตามลาดับ โดยทั้ง บริษัท
ประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยให้ผลจากแบบสอบถามเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจากการสอบถาม
เพิ่มเติม สาหรับบริษัทประกันชีวิต ที่เลือกใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม ทางบริษัทประกันชีวิตให้เหตุผลว่า เนื่องจากไม่
สามารถใช้วิธีอื่นได้ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเรื่องการประมาณการกระแสเงินสด และข้อสมมติ ฐานในปัจจุบัน
(Current Assumption) ส่วนบริษัทประกันวินาศภัย ที่เลือกใช้เพราะเป็นความตั้งใจของบริษัท นอกจากนี้ ใน
ด้านการรวบรวมข้อมูลย้อนหลัง บริษัทประกันชีวิตจานวนร้อยละ 84 และบริษัทประกันวินาศภัยจานวนร้อยละ
72 คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการรวบรวมการเก็บข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 6 เดือน
14) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า และการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตาม TFRS9
แบบสอบถามได้ มี ก ารมุ่ ง เน้นไปที่ สิ นทรั พ ย์ ท างการเงิน 2 ประเภทเป็ น หลั ก ได้ แก่
สินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน และสินทรัพย์ประเภทเงินให้กู้ยืม โดยจากผลการสารวจพบว่า การจัดประเภทและ
การวัดมูลค่า และการบัญชีป้องกันความเสี่ยงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ของสินทรัพย์ทั้ง
2 ประเภท ไม่มีผลกระทบหรือมีผลกระทบน้อยมาก (ต่ากว่าร้อยละ 5 ของหนี้สินสัญญาประกันภัย) โดยสาเหตุ
ที่คาดว่าผลกระทบจะค่อนข้างน้อยเกิดจากการใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัย (Guidance for TFRS9) ทาให้มีการรับรู้ ECL และ EIR ไปแล้ว นอกจากนี้
ยังมีบริษัทประกันภัยบางส่วนได้มีการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึง
คาดการว่าจะไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 มีผล
บังคับใช้ การจัดประเภทและการวั ดมู ลค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงินอาจมี ผ ลกระทบที่ ต่ างจากที่ ประเมิ น ไว้
เนื่องจากบริษัทประกันวินาศภัยจานวนเกือบร้อยละ 50 ยังอยู่ ระหว่างการศึกษาผลกระทบจากการจัดประเภท
และการวัดมูลค่า และบางบริษัทคาดว่าต้องศึกษาผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ให้
เสร็จสิ้นก่อน จึงจะสามารถสรุปผลกระทบและความสัมพันธ์กับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ได้
ผลสารวจเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง สรุปได้ว่ามีบริษัทประกันชีวิตจานวนร้อยละ
50 บริษัทประกันวินาศภัยจานวนร้อยละ 16 คาดว่าจะใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่นิยมใช้
การบัญชีป้องกันความเสี่ยงได้แก่ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านราคา และความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน ตามลาดับ โดยจะเน้นไปที่การป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุนมากกว่าสินทรัพย์
ประเภทเงินให้กู้ยืม
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15) ผลกระทบต่อระบบงาน
ผลการสารวจ พบว่า มีบริษัทประกันชีวิ ต จ านวนร้อ ยละ 18 และบริษัทประกันวิน าศภั ย
จานวนร้อยละ 44 ที่ยังไม่ได้พิจารณาผลกระทบต่อระบบงานของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 17 มาปฏิบัติใช้ สาหรับบริษัทที่ได้พิจารณาผลกระทบต่อระบบงานแล้วนั้น พบว่า บริษัทประกันชีวิต
จานวนร้อยละ 68 บริษัทประกันวินาศภัยจานวนร้อยละ 36 คาดว่าจะซื้อหรือพัฒนาระบบงานขึ้นใหม่ เพื่อ
รองรับการคานวณกาไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา ซึ่งคาดว่าระบบงานดังกล่าวจะสามารถรองรับการ
คานวณในเรื่องอื่น ๆ ได้ด้วย อาทิเช่น การรวมและแยกสัญญา การรับรู้สัญญาประกันภัยเมื่อเริ่ มแรก เป็นต้น
และสาหรับระบบงานที่ใช้รองรับการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต บริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่คาดการณ์
ว่าจะใช้ระบบเดิมที่มีอยู่นามาปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องตามข้อกาหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 และบริษัทประกันวินาศภัย ส่วนใหญ่คาดการว่าจะซื้อหรือพัฒนาระบบงานขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นระบบ
เดียวกันกับ ระบบงานสาหรับกาไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา ซึ่งจะรองรับการประมาณการกระแสเงิน
สดในอนาคตด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่สามารถคาดการณ์งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการดังกล่าวได้
2.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2 : การประเมินผลกระทบ (Impact Analysis)
ที่ปรึกษาฯ นาเสนอผลการประเมินผลกระทบทางการเงินในเบื้องต้นที่มีต่อกาไรสะสมจาก
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 มาปฏิบัติใช้ (Impact Analysis) ว่า จานวนบริษัทตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 56 บริษัท แบ่งเป็นประกันชีวิตจานวน 16 บริษัทและบริษัทประกันวินาศภัยจานวน 40
บริษัทซึ่งแบบสอบถามจะมีทั้งหมด 2 รูปแบบ ประกอบด้วยรูปแบบ A (FORM A) และรูปแบบ B (FORM A)
โดยรูปแบบ A เป็นการกรอกข้อมูลแบบอิสระ ซึ่ง ให้ทางบริษัทประกันภัย สามารถกรอกข้อมูลได้ตามที่มีการ
ประเมินไว้ในเบื้องต้น แล้ว รวมถึงมีการกาหนดให้บริษัทประกันภัยระบุเงื่อนไขในการพิจารณาว่า บริษัทมิไ ด้
พิจารณาในเรื่องใดที่เป็นข้อกาหนดในมาตรฐาน ในขณะที่รูปแบบ B มีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่เฉพาะเจาะจง
ซึ่งจะใช้ได้กับบริษัทประกันวินาศภัยที่มีหนี้สินสัญญาประกันภัยเป็นระยะสั้นเท่านั้น สาหรับบริษัทประกันชีวิตที่
ตอบแบบสอบถามจานวน 16 ในรูปแบบ A มีเรื่องที่ไ ม่ได้พิจารณา ได้แก่ การจัดประเภทสัญ ญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ และเรื่อง Variable fee Approach (VFA) ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะตอบว่าไม่มีผลกระทบ
ที่เป็นสาระสาคัญต่อการประเมินนี้ ในขณะที่บริษัทประกันวินาศภัยจานวน 40 บริษัทมีเพียงจานวน 6 บริษัทที่
ใช้รูปแบบ A โดยมีเรื่องที่ไม่ได้พิจารณาคือการจัดประเภทสัญญาประกันภัย
เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อกาไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ
2562 เมื่อนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 มาปฏิบัติใช้ พบว่า
บริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69) มีกาไรสะสมที่ลดลง โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การที่มาตรฐานกาหนดให้บริษัทต้องทยอยรับรู้กาไรในอนาคตสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ซึ่งแตกต่างจาก
ในปัจจุบันที่บริษัทสามารถรับรู้ผลกาไรได้ทันที มูลค่าผลกระทบต่อกาไรสะสมในภาพรวมของบริษัทประกันชีวิต
จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 โดยพิจารณาจากกาไรสะสมยังไม่จัดสรร ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่า บริษัทประกันชีวิตจานวน 16 บริษัทที่ตอบแบบสารวจ ในภาพรวมมีกาไร
สะสมอยู่ที่ 237,806 ล้านบาท และหากนามาตรฐานดัง กล่ าวมาปฏิ บัติ ใ ช้จะทาให้ก าไรสะสมลดลงเหลื อ
126,133 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 47 ของกาไรสะสมในกลุ่มบริษัทที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีสาเหตุ
หลักมาจากรายการ CSM (Contractual service margin) หรือกาไรขั้นต้นจากการให้ บริก ารตามสัญ ญา ที่
บริษัทจะต้องกันส่วนของกาไรในอนาคตไว้เป็นหนี้สินเพื่อทยอยรับรู้ต่อไปในอนาคตตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
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บริษัทประกันวินาศภัยจานวน 26 บริษัท (ร้อยละ 65) ประเมินว่าการนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบั บที่ 17 มาปฏิ บั ติ ใช้ จะท าให้ บริ ษั ทมีกาไรสะสมที่ เพิ่มขึ้ น โดยมี สาเหตุ หลั กมาจาก
ข้อกาหนดของมาตรฐานที่อนุญาตให้บริษัทสามารถเลือกรับรู้ค่าใช้จ่ายที่ทาให้ได้มาซึ่งการประกันภัย (Insurance
Acquisition Expense) ตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง หรือรับรู้เมื่อต้นทุนเกิดขึ้น (วิธีปัจจุบัน) ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่
ได้เลือกรับรู้ตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง ทาให้ค่าใช้จ่ายถูกกระจายไปในอนาคต มูลค่าผลกระทบต่อกาไรสะสม
ในภาพรวมบริษัทประกันวินาศภัยจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 โดยพิจารณา
จากกาไรสะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่า บริษัทประกันวินาศภัยจานวน 40 บริษัทที่ตอบ
แบบสารวจ ในภาพรวมมีกาไรสะสมอยู่ที่ 49,335 ล้านบาท และหากนามาตรฐานดังกล่าวมาปฏิบัติใช้จะทาให้
กาไรสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 60,510 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ของกาไรสะสมในกลุ่มบริษัทที่ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากรายการ Acquisition expense หรือค่าใช้จ่ายที่ทาให้ได้มาซึ่งการประกันภัย
สาหรับสัญญาที่ออกไปแล้ว ที่บริษัทสามารถบวกกลับเข้ามาเพื่อทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาคุ้มครองตาม
ข้อกาหนดของมาตรฐาน
ข้อสังเกตจากที่ประชุม
1. นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการ สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย สอบถาม
ว่าการแบ่งกลุ่ม Unit of Account ของสานักงาน คปภ.(OIC) มีความหมายอย่างไร
นายชยาธร ฉันท์เรืองวณิชย์ ที่ปรึกษาโครงการ TFRS 17 ที่ได้ตอบว่าเป็นการแบ่งกลุ่ม Unit
of Account ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน คปภ.
2. ผู้แทนจากบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จากัด (มหาชน) มีข้อสอบถามเพิ่มเติมในเรื่อง
ขนาดบริษัทที่กาหนดเป็น ขนาดเล็ก (S) ขนาดกลาง (M) และขนาดใหญ่ (L) ว่ามีเกณฑ์ในการกาหนดอย่างไร
นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ ผู้ชานาญงาน ได้ตอบว่ามีการแบ่งขนาดของบริษัทโดยใช้เบี้ยประกันภัยรับ
ตรงตามเกณฑ์ ดังนี้
บริษัทประกันชีวติ
รายละเอียด
ขนาดเล็ก (S)
<= 10,000 ล้านบาท
ขนาดกลาง (M)
10,000 ล้านบาท < เบี้ย < 50,000 ล้านบาท
ขนาดใหญ่ (L)
>= 50,000 ล้านบาท

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

3. ผู้แทนจากบริษัท กรุง เทพประกันชีวิต จากัด (มหาชน) มีข้อสอบถามเพิ่มเติมในเรื่อง
ผลกระทบต่อหนี้สินสัญญาประกันภัยที่ไม่เกินร้อยละ 10 ที่มีการนาเสนอในหัวข้อ กาไรขั้นต้นจากการให้บริการ
ตามสัญญา หน่วยความคุ้มครอง และสัญญาที่สร้างภาระ นั้น ทางที่ปรึกษาฯ ประเมินว่าร้อยละ 10 นั้นเป็นตัว
เลขที่มีผลมากหรือน้อย และมีการกระทบต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมหรือไม่
ทางที่ปรึกษาฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในข้อสอบถามดังกล่าวว่า ร้อยละ 10 นั้นเป็นค่าที่บริษัทส่วน
ใหญ่ตอบมาและผลกระทบต่อภาพรวมได้ถูกนาเสนอในส่วนของการนาเสนอเรื่องผลกระทบ (Impact Analysis)
4. นางสาวสุพร เร้าปิติวงษ์กุล ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย มีข้อสอบถามเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางการเงินในเบื้องต้นที่มีต่อกาไรสะสมจากการนามาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 17 มาปฏิบัติใช้ (Impact Analysis) ว่า ที่ปรึกษาฯ พิจารณาว่าตัวเลขกาไรสะสมที่เปลี่ยนแปลง
ไปมีนัยสาคัญหรือไม่
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ที่ปรึกษาฯ ได้ชี้แจ้งว่า เนื่องจากตัวเลขที่นาเสนอเป็นตัวเลขภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต
และธุรกิจประกันวินาศภัย หากไปดูรายละเอียดเป็นรายบริษัทอาจจะมีเป็นบางบริษัทที่มีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญ เช่น กาไรสะสมเปลี่ยนเป็นขาดทุนสะสมจากปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 และ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจากผลการตอบแบบสอบถาม มีบริษัทประกันชีวิต 3 บริษัทที่มีผลกระทบในด้านลบโดย
เปลี่ยนแปลงจากผลกาไรสะสมเปลี่ยนเป็นขาดทุนสะสม ในขณะที่ประกันวินาศภัย มี 2 บริษัทที่มีผลกระทบใน
ด้านลบโดยเปลี่ยนแปลงจากผลกาไรสะสมเปลี่ยนเป็นขาดทุนสะสม และมี 3 บริษัท มีผลกระทบในด้านบวกโดย
เปลี่ยนแปลงจากผลขาดทุนสะสมเปลี่ยนเป็นกาไรสะสม
5. นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย มีข้อสังเกตในเรื่องของความ
สอดคล้องกันของข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนที่ 1 และ 2 ซึ่งอาจเกิดจากความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในคาถาม
ของแบบสอบถาม เนื่องจากผลการประเมินกาไรสะสมนั้นมีผลที่ไม่สอดคล้องกับ ข้อมูลผลกระทบในเรื่อง CSM
จากแบบสอบถามส่วนที่ 1
ทางที่ปรึกษาฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้นหลังจากได้รับผลจากแบบสอบถามมาได้มีการ
ติดต่อไปยัง บริษัท ที่ตอบแบบสอบถามแล้วมี ความผิดปกติ เพื่อยืนยันผลการตอบแบบสอบถามอีก ครั้ ง และ
สอบถามถึงสาเหตุหากตัวเลขมีความไม่สอดคล้องกัน โดยมีการดาเนินการติดต่อกลับไปแล้วประมาณ 10-20
บริษัท ซึ่ง บางบริษัทได้รับการแก้ไขมาแล้ว ทั้ง นี้ จะมีการตรวจสอบในเรื่องของความสอดคล้องของผลจาก
แบบสอบถามทั้ง 2 ส่วนอีกครั้งหนึ่ง
6. นายไพบูลย์ เปี่ยมเมตตา ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนโยบายและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัย มีการสอบถามถึงผลกระทบทางด้านภาษี ว่ามีแนวโน้มที่สรรพากรจะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 หรือไม่
นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ที่ปรึกษาฯ ได้ชี้แจงว่า จากแบบประเมินที่ทางสานักงาน คปภ.
จัดทานั้นจะมุ่งเน้นในเรื่องของการรายงานทางการเงินเป็นส าคัญ สาหรับในเรื่องของภาษีนั้น หากปรับ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 จะมีความแตกต่างจากเดิม เนื่องจากมีการใช้ตัวเลขประมาณการ
ในหลายส่วน ดังนั้นเรื่องของภาษีนั้นจึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ภาคอุตสาหกรรมเองก็มีความกังวล ซึ่งในอนาคตอาจจะ
ต้องมีการทางานร่วมกันกับสรรพากรในเรื่องนี้
นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็น
ดังกล่าวว่า ทางสมาคมประกันชีวิต ไทยกาลังดาเนินการการจัดตั้งคณะทางานในเรื่องภาษี เนื่องจากเล็งเห็นถึง
ความซับซ้อนและแนวทางการปฏิบัติที่มีหลายแบบ ที่แต่ละบริษัทสามารถเลือกใช้ได้แตกต่างกัน และอาจมีการ
หารือรวมกับทางสานักงาน คปภ. ในอนาคต
นางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในเรื่อง
ทางภาษี นั้ น หากต้ อ งการไปหารื อ ร่ ว มกั บ ทางกรมสรรพากรอาจจะต้ อ งมี ก ารเตรี ย มข้ อ มู ล เพราะจาก
ประสบการณ์ที่ทางสานักงาน คปภ. สมาคมประกันชีวิต ไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้เคยมีการเข้าไป
หารือกับทางกรมสรรพากรในเรื่องผลประโยชน์ทางภาษีสาหรับธุรกิจประกันภัย กรมสรรพากรมักจะพิจารณา
จากข้อมูลตัวเลขเป็นสาคัญ จึงมีข้อแนะนาถึงสิ่งที่ทางสรรพากรต้องการจะเห็นนั้น คือข้อมูลผลกระทบของ
ภาพรวมอุตสาหกรรมประกันภั ย จึง ขอให้ทางสมาคมทั้ง สองสมาคมเริ่ มเตรี ยมการประสานกั บ ทางบริ ษั ท
ประกันภัยในเรื่องของข้อมูลดังกล่าว เพื่อนามาทาข้อมูลภาพรวม และฝากทางที่ปรึกษาฯ ให้คาแนะนาในเรื่อง
ของการเตรียมการและประสานงานกับคณะทางาน TFRS17 ของทางสานักงาน คปภ.
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7. นางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ มีข้อสังเกตถึงจานวนบริษัทที่ตอบ
แบบสอบถามในส่วนของการประเมินผลกระทบทางการเงิน (Impact analysis) ซึ่งทางบริษัทประกันชีวิตและ
บริษัทประกันวินาศภัยมีการตอบเข้ามาเพียงจานวนร้อยละ 70 รวมถึงผลของแบบสอบถามที่อาจจะเกิด จาก
ความไม่เข้าใจหรือเป็นการประเมินในเบื้องต้นเท่านั้น จึงได้รับคาตอบไปในทิศทางว่าไม่มีผลกระทบ ทั้งนี้ ขอให้
ทางสมาคมฯ ช่วยประสานงานและทาความเข้าใจกับทางบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงทางานร่วมกับ
สานักงาน คปภ. ในการสนับสนุนบริษัทประกันภัยต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมในอนาคต
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.
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