
รายงานการประชุมคณะทำงานย่อยรองรับประเด็นจากข้อกำหนด 
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันภัยฉบับที่ 17   

ครั้งที่ 5/2564  
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) 

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

สำนักงาน คปภ.  
1. นางสาววสุมดี วสีนนท์  รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ (ประธานที่ประชุม) 
2. นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา  ผู้ช่วยเลขาธิการ สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย    
3. นางเยาวภา ศรีวัฒนศักดิ์  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์ 
4. นางสาวสมนา ทัฬหเมธา ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนโยบายเสถียรภาพระบบประกันภัย 
5. นางสาวนภา  ลิขิตไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ 1 
6. นางสาวมาลัย ศรีบัว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์ 
7. นางสาวญาดา สุขเกษม  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การตรวจสอบ 
8. นายวรวิทย์ งามจิตวิริยะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ 1 
9. นายชัชวาล จุฬาเรืองอักษร  ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ  
10. นางสาวณัฐวรรณ ภิรมยาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญ   
11. นางสาวพิมลอร นวคุณ  ผู้ชำนาญงานอาวุโส  
12. นายจรูญทรัพย์ ณัฐธนอนันต์ ผู้ชำนาญงาน  
13. นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ  ผู้ชำนาญงาน  
14. นางสาวฐมน ฐิตะธนะกิจ  ผู้ชำนาญงาน 

15. นายศรัณย์วัจน์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้ชำนาญงาน 

16. นางสาวกนิษฐา ฉลองมณีรัตน์ เจ้าหน้าที่อาวุโส 

17. นางสาวณิชารีย์ หาญแสวงสิน เจ้าหน้าที่อาวุโส 

18. นายพิภัชพล ศรีเจริญจิตร์ เจ้าหน้าที่อาวุโส 

19. นายเอื้อ สุทธิสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส 

20. นายพิธิวัทน์ ลิมป์คุณพงษ์  เจ้าหน้าที่อาวุโส 
21. นางสาวสุรัชญา เจริญจรัสกุล เจ้าหน้าที่อาวุโส 
22. นางสาวธันย์ชนก หวังสุขไพศาล เจ้าหน้าที่อาวุโส 
23. นางสาวลาภิสรา แก้วอำดี เจ้าหน้าที่อาวุโส 
24. นางสาวนันทนัช ธนาศรีพร เจ้าหน้าที่อาวุโส 
25. นางสาววัชราภรณ์ กังวาล เจ้าหน้าที่อาวุโส 
26. นางสาวรุจิภาส สาคร พนักงานปฏิบัติการอาวุโส 
27. นายพัชระ โฆษาศรี นักวิชาการปฏิบัติการ 

สมาคมประกันชีวิตไทย (ผ่าน Microsoft Teams) 
1. นายธานี ทรงธนเจริญกิจ   สมาคมประกันชีวิตไทย 
2. นางสาวรสพร อัตตวิริยะนุภาพ  สมาคมประกันชีวิตไทย 
3. นายปรเมศร์ ยศอมรสุนทร  สมาคมประกันชีวิตไทย 
4. นางสาววิไลพร สุวรรณมาลัย  สมาคมประกันชีวิตไทย 
5. นางสาวเกษิณี รัตนโภคา  สมาคมประกันชีวิตไทย 
6. นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต  สมาคมประกันชีวิตไทย 
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7. นางสาวพรประภา โกมลสุทธิ  สมาคมประกันชีวิตไทย 
8. นายปรพล ลิขิตพรสวรรค์  สมาคมประกันชีวิตไทย 
9. นายธนภณ ควรพูลผล  สมาคมประกันชีวิตไทย 
10. นางบุญกาญจน์ รัตนาวิบูลย์  สมาคมประกันชีวิตไทย 
11. นางสาวจิตติมา ลิ้มคุณธรรมโม สมาคมประกันชีวิตไทย 
12. นางสาวอุมาพร ศรีศุภผล  สมาคมประกันชีวิตไทย 
13. นางสาวจิณภัค ต่อดำรงค์  สมาคมประกันชีวิตไทย 
14. นายหิรัญ มาตรศรี   สมาคมประกันชีวิตไทย 
15. ณัฐณิชา พรพจน์รัตนะกุล  สมาคมประกันชีวิตไทย 
16. นายบรรเจิด ภาคาพันธุ์  สมาคมประกันชีวิตไทย 
17. นายจิรภักดิ์ แย้มภักดิ์  สมาคมประกันชีวิตไทย 
18. นางสาวประภา จันทร์สำราญ  สมาคมประกันชีวิตไทย 
19. นางสาวสุกานดา เปรมชัยกมล สมาคมประกันชีวิตไทย 
20. นางสาวสุกัญญา เส็จกิจ  สมาคมประกันชีวิตไทย 
21. นายสุทธิวัฒน์ สินธุประเสริฐ  สมาคมประกันชีวิตไทย 
22. นางสาวพวงดอกแก้ว สุทธิเดช สมาคมประกันชีวิตไทย 
23. นางสาวแสงดาว ดิเรกโรจน์วุฒิ สมาคมประกันชีวิตไทย 
24. นายศศิวิทย์  อัครพัฒนากูล  สมาคมประกันชีวิตไทย 
25. นางสาวนันทิชา มานะเศรษฐ์  สมาคมประกันชีวิตไทย 
26. Mr. Andrew Leung  สมาคมประกันชีวิตไทย 
27. Mr. FADHLI Rifqa   สมาคมประกันชีวิตไทย 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย (ผ่าน Microsoft Teams) 
1. นายศิริ สวรรค์พรเพ็ญ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
2. นางสาวณิปุณ ทองยอดแก้ว สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
3. นางสาวทิพวรรณ เลิศถาวรธรรม สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
4. นายธนกฤต ครููปัญญามาตย์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
5. นางอำไพ บำรุงศักดิ์ศิลป์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
6. นางสาวบุณฑริก น้อยเสวก  สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
7. นางสาวณชนก อินทรกระทึก สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
8. นางสมพร สุราช สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
9. นายกมลพันธ์ วีระแกล้ว สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
10. นางสุภาภรณ์ แขนสูงเนิน สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
11. นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
12. นายวรสิทธิ์ ฐิติธนการ สำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย 
13. นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด (ที่ปรึกษาของสมาคมฯ) 
14. Mr. Kau Kong Hoi (คุณจอร์จ) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด (ที่ปรึกษาของสมาคมฯ) 
15. นายณภัทร แสงวัฒน์ บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด (ที่ปรึกษาของสมาคมฯ) 
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บริษัทที่ปรึกษา บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (ผ่าน Microsoft Teams) 
1. นายหะริน อาจอำนวยวิภาส  ผู้อำนวยการ 
2. นายชยาธร ฉันท์เรืองวณิชย์  ผู้จัดการอาวุโส 
3. นางสาวจตุพร จินตกวีพันธุ์  ผู้จัดการอาวุโส 
4. นางสาวอรมณี โฟล์โร  ที่ปรึกษาอาวุโส 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และขอขอบคุณคณะทำงานย่อยด้านสัญญาประกันภัยและ
การวัดมูลค่าที่ได้เสียสละเวลาและดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ได้วางไว้ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานย่อยด้านสัญญาประกันภัยและการวัดมูลค่า ครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2564 

 ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานย่อยฯ ได้เวียนร่างรายงานการประชุมคณะทำงานย่อยด้านสัญญา
ประกันภัยและการวัดมูลค่า ครั้งที่ 4/2564 ที่จัดประชุมในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2564 ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 โดยการประชุมครั้งที่ 4/2564 มีสาระสำคัญเป็นการ
นำเสนอแนวปฏิบัติที่จัดทำโดยสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมวินาศภัยไทย เรื่อง การวัดมูลค่า (Choice of 
Measurement model) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย (Attributable insurance expenses) และ  
กำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา และหน่วยของความคุ้มครอง รวมถึงสัญญาที่สร้างภาระ (Contractual 
service margin and coverage unit; onerous contract) ซึ่งไม่มีคณะทำงานย่อยฯ ขอแก้ไขร่างรายงานการ
ประชุมดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานย่อยด้านสัญญาประกันภัยและการวัดมูลค่าครั้งที่ 4/2564 
  

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา การจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 
(IFRS17) ในช่วงปฏิบัติคู่ขนาน (Parallel run) 

ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานย่อยฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการสื ่อสารเกี่ยวกับแผนการ
ดำเนินงาน (Road Map) ของสำนักงาน คปภ. ตั้งแต่เรื ่องการสร้างความตระหนักในปี 2562 การส่งเสริม
ความรู้และการจัดอบรมในปี 2563 ตลอดจนการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ ในปี 2564 รวมถึงได้วางแผนการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศของสำนักงาน คปภ. ในปี 2565 และกำหนดจัดทำงบการเงินตาม IFRS17 แบบ
ปฏิบัติคู่ขนาน (Parallel run) ในปี 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาการบังคับใช้ IFRS17 ตามแผน
ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งข้อมูลปัจจุบันคือวันที่ 1 มกราคม 2567  

สำหรับการจัดทำงบการเงินในช่วงการปฏิบัติคู่ขนาน (Parallel run) ในเบื้องต้นสำนักงาน คปภ. ได้
ทำการสื่อสารไปว่าจะมีการจัดทำจำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 นำส่งกลางปี 2566 เพื่อตรวจสอบยอดตั้งต้น 
และครั้งที่ 2 นำส่งเดือนกันยายน 2566 เพ่ือตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของไตรมาส 1 ปี 2566 อย่างไรก็ตาม 
สำนักงาน คปภ. ได้มีการหารือกับบริษัทที่ปรึกษา (บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด) ทำให้
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ได้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม รวมถึงได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลื่อนวันเริ่มมีผลบังคับใช้มาตรฐานดังกล่าว
ออกไปตามข้อเสนอของสมาคมประกันชีวิตไทยที่นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ทำให้มีสถานการณ์ที่อาจ
เป็นไปได้ 2 สถานการณ์ คือ 1) มีผลบังคับในปี 2567 และ 2) มีผลบังคับในปี 2569 โดยบริษัทที่ปรึกษา 
จัดทำ Road Map เพ่ือรองรับทั้ง 2 สถานการณ์ดังกล่าว พร้อมนำเสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สถานการณ์ที่ 1 IFRS17 ยังคงมีผลบังคับปี 2567  

กิจกรรม กรอบระยะเวลา 
บริษัทประกันภัยนำส่งหน้างบการเงิน Parallel Run สำหรับ
ยอดตั้งต้น ณ 1 มกราคม 2566 

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 

บริษัทประกันภัยนำส่งหน้างบการเงิน Parallel Run สำหรับ
ไตรมาส 1 ปี 2566 

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 

ผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาส 1 ปี 2566  ภายใน 30 พฤศจิกายน 2566 
บริษัทประกันภัยนำส่งแผนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน
และการควบคุมภายในที่ได้รับผลกระทบ 

ภายใน 31 สิงหาคม 2566 

บริษัทประกันภัยนำส่งหน้างบการเงิน Parallel Run สำหรับ
ไตรมาส 2 ปี 2566 

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 

ผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาส 2 ปี 2566 ภายใน 31 ธันวาคม 2566 

บริษัทประกันภัยนำส่งหน้างบการเงิน Parallel Run สำหรับ
ไตรมาส 3 ปี 2566 โดยไม่ต้องมีผู้สอบบัญชีสอบทาน 
เนื่องจากมาตรฐานจะมีการบังคับใช้จริงในปี 2567 

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 

 

สถานการณ์ที่ 2 IFRS17 เลื่อนการบังคับใช้ไปในปี 2569 
กิจกรรม กรอบระยะเวลา 

บริษัทประกันภัยนำส่งแผนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน
และการควบคุมภายในที่ได้รับผลกระทบ 

ภายใน 31 สิงหาคม 2566 

บริษัทประกันภัยนำส่งหน้างบการเงิน Parallel Run สำหรับ
ยอดตั้งต้น ณ 1 มกราคม 2567 

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567 

บริษัทประกันภัยนำส่งหน้างบการเงิน Parallel Run สำหรับ
ครึ่งปีแรกของปี 2567 

ภายในวันที่ 31 กันยายน 2567 

ผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2567 ภายใน 31 ธันวาคม 2567 
บริษัทประกันภัยนำส่งหน้างบการเงิน Parallel Run สำหรับ
ครึ่งปีหลังของปี 2567 

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2568 

ผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินสำหรับครึ่งปีหลังของปี 2567 ภายใน 30 กันยาย 2568 

บริษัทประกันภัยนำส่งหน้างบการเงิน Parallel Run สำหรับ
ไตรมาส 1 ปี 2568 

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 

ผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาส 1 ปี 2568 ภายใน 30 พฤศจิกายน 2568 
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กิจกรรม กรอบระยะเวลา 
บริษัทประกันภัยนำส่งหน้างบการเงิน Parallel Run สำหรับ
ไตรมาส 2 ปี 2568 

ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568 

ผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาส 2 ปี 2568 ภายใน 31 ธันวาคม 2568 

บริษัทประกันภัยนำส่งหน้างบการเงิน Parallel Run สำหรับ
ไตรมาส 3 ปี 2568 โดยไม่ต้องมีผู้สอบบัญชีสอบทาน 
เนื่องจากมาตรฐานจะมีการบังคับใช้จริงในปี 2569 

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 

 

ข้อสังเกตจากที่ประชุม 

ที่ประชุมมีข้อสังเกต/ข้อคิดเห็นต่อแผนการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ที่ 1 (IFRS 17 ยังคงมี
ผลบังคับปี 2567) ดังนี้ 

นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย มีความเห็นว่างบการเงิน Parallel Run หาก
ต้องมีการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีทุกรอบอาจเป็นการสร้างภาระให้กับบริษัทประกันภัย เนื่องจากบริษัท
ประกันภัยต้องมีการสอบทานงบการเงินตามปกติอยู่แล้ว จึงเสนอให้มีการลดความถี่ในการสอบทานของผู้สอบ
บัญชี รวมถึงการนำส่งแผนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานและการควบคุมภายในที่ได้รับผลกระทบ และควรมี
การกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนว่าต้องรายงานเรื่องใดบ้าง 

บริษัทที่ปรึกษา ชี้แจงเพิ่มเติมถึงขอบเขตของแผนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานและการ
ควบคุมภายใน ซ่ึงจะเน้นเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลและการจัดทำรายงานทางการเงินบน IFRS17  

นางสาวเกษิณี รัตนโภคา ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย เสนอต่อที่ประชุมว่า ความถี่ในการสอบทาน
ของผู้สอบบัญชีสามารถทำเพียงรอบครึ่งปีและสิ้นปีได้หรือไม่ เนื่องด้วยข้อจำกัดของเวลา 

นางสาวพรประภา โกมลสุทธิ ผู ้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย ให้ความเห็นเพิ ่มเติมในส่วนของ
ค่าธรรมเนียมในการสอบทานของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะเป็นภาระของบริษัทประกันภัย และหากเทียบเคียงกับการ
เริ่มใช้มาตรฐาน TFRS4 ที่ผ่านมา ไม่มีการกำหนดให้สอบทานโดยผู้สอบบัญชี และมีการจัดทำเพียงครั้งเดียว 
โดยสำนักงาน คปภ. มีการตั้งทีมตรวจสอบงบการเงินเป็นการเฉพาะ และทำจดหมายสื ่อสารมายังบริษัท
ประกันภัยเพ่ือให้คำแนะนำและปรับแก้ 

ฝ่ายเลขานุการ ชี้แจงว่า IFRS17 เป็นมาตรฐานใหม่ที่เปลี่ยนแปลงมากและมีความซับซ้อนสูง ใน
เบื้องต้นที่พิจารณาให้ผู้สอบบัญชีเข้ามาสอบทานงบการเงิน เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงทำให้
ผู้สอบบัญชีบางกลุ่มที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในมาตรฐานฉบับดังกล่าวได้เรียนรู้และมีความคุ้นเคยกับงบการเงิน 
อย่างไรก็ตาม จะรับข้อเสนอของภาคธุรกิจไว้พิจารณาต่อไป 

นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย เสนอต่อที่ประชุมให้มีการกำหนดขอบเขตใน
การสอบทานงบการเงิน Parallel Run ที่ชัดเจน โดยอาจกำหนดขอบเขตให้สอบทานงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเฉพาะส่วนที่มีความสำคัญและจำเป็น  

บริษัทที่ปรึกษาชี้แจงว่า ตามท่ีวางแผนไว้ในเบื้องต้นจะเป็นเพียงการสอบทานเพียงงบการเงิน ไม่รวม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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นางสาวจิณภัค ต่อดำรงค์ ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย สอบถามถึงกระบวนการสอบทานงบการเงิน 
Parallel Run ซึ่งขอบเขตงานต้องรวมถึงการที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและทำความเข้าใจการควบคุมภายในของ
บริษัทด้วย จึงไม่แน่ใจว่าสามารถใช้ขอบเขตการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงิน Parallel Run ได้
หรือไม่ ในการนี้ ที่ปรึกษาชี้แจงว่า การสอบทานงบการเงิน Parallel Run ดังกล่าวถือเป็นการตรวจสอบตาม
วิธีการที่ตกลงร่วมกัน (Agreed Upon Procedure) โดยกำหนดขอบเขตการสอบทานเฉพาะหน้างบการเงิน 

นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย ให้ความเห็นว่าหากทำการสอบทานเพียงงบ
การเงินอาจไม่ได้ประโยชน์ เพราะสาระสำคัญอยู่ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน บางข้อมีรายละเอียดที่ควร
ได้รับการตรวจสอบ และส่วนที่ยากที่สุดคือการจัดทำงบกระแสเงินสดทางตรง ซึ่งอยากส่งเสริมให้ภาคธุรกิจได้
ซ้อมทำก่อนมาตรฐานบังคับใช้จริง 

นางสาวพรประภา โกมลสุทธิ ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย เห็นด้วยกับความเห็นของนายธานีฯ หาก
สอบทานเฉพาะงบการเงินโดยไม่พิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินน่าจะไม่เพียงพอ จึงเสนอให้กำหนด
จัดทำงบการเงิน Parallel Run แบบเต็มรูปแบบ แต่ปรับลดความถ่ีในการจัดทำให้มีความเหมาะสม โดยอาจทำ
เพียงครั้งเดียว หากเทียบเคียงกับการเริ่มต้นใช้มาตรฐาน TFRS4 ในอดีต ภาคธุรกิจย่อมมีความกังวลเนื่องจาก
เป็นเรื่องใหม่ในขณะนั้น แต่สุดท้ายแล้วภาคธุรกิจก็สามารถปรับตัวและทำไดใ้นที่สุด 

นายศิริ สวรรค์พรเพ็ญ ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย เสนอต่อที่ประชุมให้เลือกทำงบการเงิน 
Parallel run อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างยอดตั้งต้นหรือสิ้นปี 2566 เท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อภาคธุรกิจ
จนเกินไป  

นางสาวเกษิณี รัตนโภคา ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย มีความเห็นว่า การกำหนดให้มีการสอบทาน
งบการเงิน Parallel Run ในปี 2566 ถือเป็นการช่วยบริษัท เพ่ือให้สามารถปรับปรุงแก้ไขงบการเงินได้ทันหาก
พบข้อผิดพลาด แต่อาจลดความถี่ในการสอบทานเพื่อลดภาระของภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตในส่วน
ของขอบเขตในการสอบทาน เนื่องด้วยบริษัทต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบงานและการควบคุมภายในอย่างเป็น
สาระสำคัญเพ่ือรองรับ IFRS17 จึงควรมีการตรวจระบบและการความถูกต้องของการไหลของข้อมูลด้วย ซึ่งหาก
เป็นวิธีการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน (Agreed Upon Procedure) จะทำให้ขาดการตรวจสอบในส่วน
ดังกล่าวไป 

ที่ประชุมมีข้อสังเกต/ข้อคิดเห็นต่อแผนการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ที่ 2 (IFRS17 เลื่อนการ
บังคับใช้ไปในปี 2569) ดังนี้ 

นางสาวพรประภา โกมลสุทธิ ผู ้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย เสนอให้ทำงบการเงิน Parallel run 
สำหรับปีสิ้นสุดปี 2567 และ 2568 ปีละครั้งน่าจะเพียงพอ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการซ้อมทำงบ
การเงินของภาคธุรกิจ การทำงบการเงินรายปีจึงน่าจะมีรายละเอียดที่มากกว่างบการเงินรายไตรมาส 

นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างของงบ
การเงินรายไตรมาสและรายปี คือ มีความแตกต่างในการแสดงมูลค่า โดยต้องทำเป็น Roll forward estimation 
หรือต้องมีการแก้ระบบให้แสดงเป็น Cohort ราย 3 เดือนซึ่งวิธีนี้ต้องมีการลงทุนที่ค่อนข้างสูง 

นางสาวเกษิณี รัตนโภคา ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มาตรฐานการบัญชีใน
การจัดทำงบการเงินรายไตรมาสกำหนดวิธีให้บริษัทเลือกปฏิบัติได ้2 ทางเลือก คือ จัดทำเป็นยอดสะสมในแต่ละ
ไตรมาส หรือจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือนเพื่อรวมยอด ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า หาก IFRS17 บังคับใช้ไปในปี 2569 
บริษัทจะมีข้อมูลสำหรับงบกำไรขาดทุนในปี 2568 เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่มีการทำข้อมูลสำหรับปี 
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2567 ดังนั้น การให้ทำงบการเงิน Parallel run ในปี 2567 อาจเป็นภาระและเพิ่มต้นทุนให้ภาคธุรกิจโดยไม่
จำเป็น อีกท้ังเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ถูกนำไปใช้เมื่อ IFRS17 มีผลบังคับใช้ 

มติที ่ประชุม : สำนักงาน คปภ. และบริษัทที่ปรึกษารับที่จะนำข้อเสนอไปพิจารณาเพื ่อปรับปรุงแผนการ
ดำเนินงานในส่วนของการจัดทำงบการเงิน Parallel run ทั้งในประเด็นเรื ่องความถี่ในการจัดทำงบการเงิน 
Parallel Run และความเกี่ยวข้องของผู้สอบบัญชีให้มีความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตการสอบทาน
งบการเงินให้ครอบคลุมหมายเหตุประกอบงบการเงินที่สำคัญ  

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ แนวปฏิบัติ (Guideline) นำเสนอโดยสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย 

สมาคมประกันชีวิตไทย นำเสนอร่างแนวปฏิบัติ (Guidelines) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. อัตราคิดลด (Discount rate) 

 นางสาวรสพร อัตตวิริยะนุภาพ ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย นำเสนอแนวปฏิบัติเรื่อง อัตรา
คิดลด (Discount rate) โดยชี้แจงว่า Discount rate เป็นอัตราที่ใช้สำหรับคำนวณมูลค่าปัจจุบัน (Present 
Value) ของกระแสเงินสดเพื่อคิดลดกลับให้ได้มูลค่าปัจจุบัน ซึ่งจะนำไปใช้ในการคำนวณเงินสำรองประกันภัย
ของสัญญาประกันภัยและกำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) โดย
คุณสมบัติของ Discount rate มีทั้งหมด 3 ข้อ ได้แก่  
  1) สะท้อนมูลค่าเงินตามกาลเวลา (Time value of money) ลักษณะของกระแสเงินสด 
(Characteristics of the Cash Flows) และล ั กษณะสภาพคล ่ อ งของส ัญญาประก ั นภ ั ย  (Liquidity 
characteristics of the insurance contracts)  
  2) สอดคล้องกับราคาตลาดปัจจุบันของเครื่องมือทางการเงินที่ มีลักษณะกระแสเงินสอดคล้อง
กับสัญญาประกันภัยนั้น เช่น ระยะเวลา สกุลเงิน และสภาพคล่อง 
  3) อัตราคิดลดควรนำผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับราคาตลาด แต่ไม่ส่งผลกระทบกับกระแสเงินสด
ในอนาคตของสัญญาประกันภัย หรือทำให้กระแสเงินสดตามสัญญาประกันภัยเปลี่ยนแปลงไปออก 

 การคำนวณ Discount rate มี 2 วิธี ได้แก่   

  1) วิธี Bottom-up เป็นการกำหนดอัตราคิดลดโดยการปรับปรุงเส้นอัตราผลตอบแทนที่
ปราศจากความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ และมีสภาพคล่อง (Liquid Risk-Free Yield Curve) เป็นตัวตั้งต้น
ของพอร์ตการรับประกันภัย และปรับปรุงด้วยเบี้ยประกันภัยที่ขาดสภาพคล่อง (Illiquidity Premium) เพ่ือ
สะท้อนสภาพคล่องของกระแสเงินสดจากสัญญาประกันภัย  

  การคำนวณด้วยวิธี Bottom-up มีข้ันตอนดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 : การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้  
(Risk-Free Rate) จะอ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ (Risk-Free 
Yield Curve) จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Government Rates) หรืออัตราของสัญญาแลกเปลี่ยน 
(Swap Rates) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยในตลาด สำหรับอัตราที่เลือกใช้
ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบริษัทมากท่ีสุด  



8 
 

 
  อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่สามารถใช้ Risk-Free Rate ได้อาจไม่เพียงพอสำหรับระยะเวลาของ
สัญญาประกันภัยทั้งหมด โดยระยะเวลาสิ้นสุดของ Risk-Free Rate ดังกล่าวจะเรียกว่า Last Liquidity Point 
(LLP) ดังนั ้น บริษัทจะต้องคำนวณหา Yield Curve เพิ ่มเติม โดยการประมาณการจากข้อมูลที ่มีจนถึงจุด 
Convergence Point เพ่ือให้ครอบคลุมระยะเวลาของสัญญาประกันภัยที่สามารถสังเกตเห็นได้ โดยวิธีทั่วไปที่ใช้ 
ได้แก่ วิธี Nelson-Seigel และ Smith-Wilson จากนั้นบริษัทจะต้องคำนวณหา Ultimate Forward Rate ซึ่ง
เป็น Long Term Yield ซึ่งบริษัทจะต้องตั้งสมมติฐานขึ้นมาเพ่ือใช้ประเมินผลตอบแทนในระยะยาว เนื่องจากไม่
มีราคาตลาดที่น่าเชื่อถือ โดยคำนวณจาก Risk-Free Ultimate Forward Rate (UFR) ซึ่งจะมีประกาศ UFR 
rate เป็นประจำในส่วนของการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในระยะยาวและอัตราเงินเฟ้อในระยะยาว เพื่อใช้
คำนวณ Risk-Free Yield Curve สำหรับระยะเวลาของสัญญาประกันภัยได้ท้ังหมด    

ขั้นตอนที่ 2 : การคำนวณหา Illiquidity Premium เพ่ือสะท้อนสภาพคล่องของกระแสเงินสด
จากสัญญาประกันภัย สามารถทำได้หลายวิธี ซึ ่งในที่นี ้จะยกตัวอย่างโดยใช้วิธี Credit Adjusted Spread 
Approach ซึ ่งเป็นวิธีที ่นิยมที ่สุด โดยมีสูตรสมการคือ Illiquidity Premium = Max(Spread – Expected 
Default Loss – Unexpected Default Loss, 0) โดยบริษัทจะต้องคำนวณ Spread ทั้งหมด และนำมาปรับปรุง
กับปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยตามมาตรฐาน IFRS17 ได้แก่ Expected Default Loss ซึ่งสามารถอ้างอิง
ข้อมูลจาก EOIPA ได้ และ Unexpected Default Loss ซึ่งสามารถประมาณการโดยใช้วิธี Cost of Capital หรือวิธี
ทั่วไปได้ เพื่อคำนวณหา Illiquidity Premium ที่จะนำมาคำนวณร่วมกับเส้นอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความ
เสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ที่คำนวณได้ในขั้นตอนที่ 1 อย่างไรก็ตาม ระดับของ Illiquidity Premium อาจ
แตกต่างกันตามประเภทของผลิตภัณฑ์ประกันภัย เนื่องจากระยะเวลาของกรมธรรม์ประกันภัยและโอกาสในการ
เวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยที่ไม่เท่ากัน  

  2) วิธี Top-down เป็นการกำหนดอัตราคิดลดโดยการปรับปรุงเส้นอัตราผลตอบแทนที่
สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนของตลาดในปัจจุบัน (Yield Curve) ด้วยการวัดมูลค่ายุติธรรมของพอร์ตของ
สินทรัพย์อ้างอิง และปรับปรุงเส้นอัตราผลตอบแทนโดยตัดปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยออก เช่น 
ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับกระแสเงินสดตามสัญญาประกันภัย  

   
 
 
 
 



9 
 

  การคำนวณด้วยวิธี Top-down มีวิธีการดังนี้ 

 
  เริ่มจากการวัดมูลค่ายุติธรรมพอร์ตของสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงที่นำมาคำนวณนั้นจะ
มีสภาพคล่องที่ใกล้เคียงกับพอร์ตสัญญาประกันภัย เช่น สินทรัพย์ถาวร เป็นต้น และนำมาปรับปรุงกับปัจจัยที่ไม่
เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยตามมาตรฐาน IFRS17 ได้แก่ Expected Cost of Default ซึ่งสามารถอ้างอิงข้อมูล
จากบริษ ัทต ่างประเทศที ่คำนวณไว ้ได ้ Expected Cost of Migration (downgrade) ซ ึ ่งสามารถคำนวณ 
Structural Model แยกแต่ละ Scenario เพ่ือคำนวณต้นทุนของการ downgrade ได้ หรืออาจใช้วิธี Regression 
แทนก็ได้ ซึ ่งสามารถทำได้ง ่ายกว่า และ Unexpected Cost of Default and Migration อาจคำนวณเป็น 
Percentile จาก Expected cost และเพิ่มขึ้นไปจาก Expected cost ที่คำนวณก่อนหน้า ซึ่งหลังจากนำพอร์ต
ของสินทรัพย์อ้างอิงมาปรับปรุงกับปัจจัยที่ไม่เก่ียวข้องทั้ง 3 ข้างต้นแล้ว จะได้ Discount rate ออกมา  
 

 

  
  อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่สามารถใช้มูลค่าพอร์ตของสินทรัพย์อ้างอิงที่นำมาคำนวณอาจไม่
เพียงพอสำหรับระยะเวลาของสัญญาประกันภัยทั้งหมด โดยระยะเวลาสิ้นสุดของ Risk-Free Rate ดังกล่าว 
จะเรียกว่า Last Liquidity Point (LLP) ซ่ึง LLP ของวิธี Top-down จะแยกเป็น 2 ส่วน โดยมาจากปัจจัยของ 
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Risk-Free Rate และ Illiquidity Premium (ตามปกติแล้ว ข้อมูลในตลาดของ Illiquidity Premium จะมี
ระยะเวลาสั้นกว่า Risk-Free Rate ทำให้ LLP ของทั้ง 2 ปัจจัย แตกต่างกัน) ดังนั้น บริษัทจะต้องคำนวณหา  
Yield Curve เพิ่มเติม โดยการประมาณการจากข้อมูลที่มีจนถึงจุด Convergence Point เพื่อให้ครอบคลุม
ระยะเวลาของสัญญาประกันภัยที่สามารถสังเกตเห็นได้ โดยวิธีทั ่วไปที่ใช้ ได้แก่ วิธี Nelson-Seigel และ  
Smith-Wilson จากนั้นบริษัทจะต้องคำนวณหา Risk-Free Ultimate Forward Rate (UFR) ซึ่งจะมีประกาศ 
UFR rate เป็นประจำในส่วนของการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในระยะยาวและอัตราเงินเฟ้อในระยะยาว  และ 
Ultimate Illiquidity Premium (UILP) ซึ่งจะคำนวณจากข้อมูล Spread ในอดีตทั้งหมดเฉลี ่ยออกมา และ
ปรับปรุงด้วย Credit Risk Premium เพื่อใช้คำนวณมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงสำหรับระยะเวลาของสัญญา
ประกันภัยได้ท้ังหมด 

  ในกรณีที ่บร ิษัทไม่สามารถคำนวณหามูลค่าพอร์ตของสินทรัพย์อ้างอิงและ Credit Risk 
Deduction (Expected Cost of Default, Expected Cost of Migration (downgrade) and Unexpected 
Cost of Default and Migration) ได้ อาจอ้างอิงจากผลตอบแทนจากหุ้นกู้ระยะยาวและ Spread ระยะยาว
แทนตามลำดับ หรือหากไม่มีข้อมูลในตลาด จะคำนวณโดยประมาณการจากข้อมูลที่ดีที่สุด  

  การคำนวณด้วย 2 วิธีข้างต้น ผลลัพธ์ของแต่ละวิธีจะได้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งตามมาตรฐาน 
IFRS17 ไม่มีข้อกำหนดให้ต้องนำผลลัพธ์ในส่วนที่ต่างกันมากระทบยอดเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน  

  มาตรฐาน IFRS17 กำหนดให้บริษัทสามารถใช้ Weighted-Average Discount Rate สำหรับ
ข้อมูลที่มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปีได้ เพ่ือให้การเก็บข้อมูล Yield Curve ไม่มากจนเกินไป  

 2. ส่วนปรับปรุงความเสี่ยง (Risk Adjustment) 

นายสุทธิวัชร์  สินธุประเสริฐ ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย นำเสนอแนวปฏิบัติเรื่อง ส่วน
ปรับปรุงความเสี่ยง (Risk Adjustment) โดยชี้แจงว่า หลังจากบริษัทประมาณการมูลค่าของกระแสเงินสด
เรียบร้อยแล้ว บริษัทต้องปรับปรุงประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตให้สะท้อนถึง
ผลตอบแทนที่บริษัทต้องการสำหรับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนเงินและเวลาของกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจาก
ความเสี่ยงที่มิใช่ความเสี่ยงทางการเงิน เช่น Market risk Credit risk หรือ Operation expense ที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับสัญญาประกันภัยโดยตรง โดย Risk Adjustment จะเน้น 2 เรื ่องหลัก ๆ ได้แก่ 1. การวัดมูลค่า Risk 
Adjustment จะต้องแยกความเสี่ยงทางการเงินออกไปอย่างชัดเจน และ 2. Risk Adjustment เป็นส่วนที่
บริษัทต้องมีไว้เพ่ือไม่ให้เห็นความแตกต่างของกรมธรรม์ที่มีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน  

  2.1 ลักษณะของ Risk Adjustment  
  มาตรฐาน IFRS17 ไม่ได้กำหนดเทคนิคหรือวิธีการในการคำนวณหา Risk Adjustment ไว้แบบ
ตายตัว แต่ให้บริษัทใช้ดุลพินิจเลือกเทคนิคหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุดกับบริษัท โดยมาตรฐาน IFRS17 ได้กำหนด
กรอบเกี่ยวกับลักษณะของ Risk Adjustment ดังนี้  
   1) ความเสี่ยงที่มีความถี่ในการเกิดขึ้นน้อยครั้งและมีมูลค่าความเสียหายมากจะมี Risk 
Adjustment มากกว่าความเสี่ยงที่มีความถี่ในการเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เนื่องจากความเสี่ยงที่มีความถี่ในการเกิดขึ้น
บ่อยครั้งสามารถนำข้อมูลมาพยากรณ์มูลค่าความเสียหายในอนาคตได้แม่นยำกว่า  
   2) สัญญาประกันภัยระยะยาวจะมีความไม่แน่นอนมากกว่าสัญญาประกันภัยระยะสั้น 
ดังนั้น สัญญาประกันภัยระยะยาวจะมี Risk Adjustment มากกว่าสัญญาประกันภัยระยะสั้น  
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   3) ความเสี่ยงที่มีช่วงความเป็นไปได้กว้าง เช่น มูลค่าความเสียหายมีความเป็นไปได้
ตั้งแต่ 0 - 1,000 ล้านบาท การนำข้อมูลมาพยากรณ์มูลค่าความเสียหายในอนาคตจะสามารถทำได้ยาก ทำให้
ความเสี่ยงที่มีช่วงความเป็นไปได้กว้างจะมี Risk Adjustment มากกว่าความเสี่ยงที่มีช่วงความเป็นไปได้แคบ 
   4) ความเสี่ยงที่ไม่มีมูลค่าความเสียหายที่แน่นอนชัดเจน และข้อมูลในอดีตไม่สามารถ
นำมาใช้พยากรณ์มูลค่าความเสียหายในอนาคตได้แม่นยำขึ้น จะทำให้ Risk Adjustment สูง  

  2.2 ระดับของการวัดมูลค่า Risk Adjustment  
  มาตรฐาน IFRS17 กำหนดให้บริษัทสามารถวัดระดับความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสมของแต่
ละบริษัท โดยอาจวัดมูลค่า Risk Adjustment จากระดับผลิตภัณฑ์หรือระดับพอร์ตการรับประกันภัยก็ได้ หาก 
Risk Adjustment ถูกวัดมูลค่าด้วยระดับที่ต่ำกว่าระดับของกลุ่มสัญญาประกันภัยซึ่งเป็นระดับเป้าหมาย จะต้อง
รวมความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการรับรู้ความเสี่ยงที่มิใช่ความเสี่ยงทางการเงิน และหาก Risk Adjustment ถูก
วัดมูลค่าด้วยระดับที่สูงกว่าระดับของกลุ่มสัญญาประกันภัยซึ่งเป็นระดับเป้าหมาย ต้องมีการจัดสรร Risk 
Adjustment ตามกลุ่มของสัญญาประกันภัย  

  2.3 การเปิดเผยข้อมูลของ Risk Adjustment ตามมาตรฐาน IFRS17  

  ข้อมูลของ Risk Adjustment ที่บริษัทต้องเปิดเผยในงบการเงิน ได้แก่  
   1) ระดับความเชื่อม่ันที่บริษัทใช้ในการคำนวณ (Confidence level)  
   2) ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึง Risk Adjustment (Exposure to risks)  
   3) ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงจากช่วงระยะเวลาในการรายงานรอบที่แล้ว 
(Information about changes in the risks)  
   4) ผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านประกันภัยก่อนการจัดการความเสี่ยงและหลังการ
จัดการความเสี่ยง (Risk mitigation)  
   5) วิเคราะห์ความอ่อนไหวสำหรับ
ความเสี่ยงจากการประกันภัยที่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุน 
(Sensitivity Analysis)  
   6) วิธีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
(Concentration of insurance risk)  
   7) การ เล ือกข ้อม ูลท ี ่ จะนำมา
คำนวณ โมเดลการกระจายความเสี่ยง เทคนิคการคำนวณ Risk Adjustment และการประมาณการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (Key judgements applied in estimation) 
   8) ผลกระทบจากกรอบมาตรฐาน IFRS17 (Effect of each regulatory framework) 

  2.4 วิธีการวัดมูลค่า Risk Adjustment  
  บริษัทสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดกับบริษัท โดยมี ทั้งสิ้น 2 วิธี ดังนี้ 
   วิธีที่ 1 : Quantile technique เป็นวิธีที่ใช้หลักสถิติในการประเมินความเสี่ยง โดย
ความเสี่ยงที่เป็นไปได้และขนาดของความเสี่ยงจะเป็นไปตามหลักการ Probability Distribution ที่บริษัทได้
คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว และสามารถแบ่งได้เป็นอีก 2 วิธี ดังนี้   
   1) Confidence level approach บริษัทจะคำนวณหาค่ากลางและกำหนดระดับความ
เชื่อมั่นที่ใช้ในการคำนวณ เช่น ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 หรือร้อยละ 99 เพื่อบอกขนาดของความผันผวนว่า
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จะไม่สูงเกินกว่าระดับความเชื่อมั่นที่บริษัทเลือก (VAR) โดยค่าที่อยู่ระหว่างค่ากลางจนถึง VAR จะเป็นมูลค่าของ Risk 
Adjustment  
   2) Conditional tail expectation (CTE) บริษัทจะคำนวณหาค่ากลางส่วนที่เหลือ
ของระดับความเชื่อมั่นที่เลือก เช่น หากบริษัทเลือกระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 บริษัทจะคำนวณหาค่ากลาง
ของเหตุการณ์ร้อยละ 5 ที ่เหลือ (TVaR) โดยค่าที ่อยู ่ระหว่างค่ากลางจนถึง TVaR จะเป็นมูลค่าของ Risk 
Adjustment ทำให้ผลลัพธ์ระหว่างวิธี Confidence level approach และ วิธี CTE แตกต่างกัน    
   วิธีที่ 2 : Cost of Capital approach เป็นวิธีที่ให้ Risk Adjustment เป็นต้นทุนหรือ
ผลตอบแทนที่บริษัทควรได้รับจากการที่บริษัทมีต้นทุนในการถือ Capital ในการรองรับความเสี่ยง โดยมีสูตรการ
คำนวณดังนี้  

 
 
3 วิธีปฏิบัติของสัญญาประกันภัยต่อ (Reinsurance treatment)  

 นายธนภณ ควรพูลผล ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย นำเสนอแนวปฏิบัติเรื่อง วิธีปฏิบัติของ
สัญญาประกันภัยต่อ (Reinsurance treatment) โดยชี้แจง ดังนี้  

  3.1 ขอบเขตของการนำมาตรฐาน IFRS17 มาปฏิบัต ิ 
  ขอบเขตของมาตรฐาน IFRS17 ครอบคลุมถึงสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อ โดยมี
เงื่อนไขบางประการที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม หากสัญญาประกันภัยต่อที่บริษัทถือไว้ไม่มีการโอนความเสี่ยง
ด้านการรับประกันภัยอย่างมีนัยสำคัญ เช่น Financial Reinsurance จะไม่อยู่ในขอบเขตของ IFRS17  

  3.2 การจัดกลุ่มสัญญาประกันภัยต่อ (Combination) 
  มาตรฐาน IFRS17 ไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าสัญญาประกันภัยต่อที ่บริษัทถือไว้จะพิจารณา
ลักษณะของสัญญาและรวมกลุ่มสัญญาประกันภัยอย่างไร จึงมีการตีความมาตรฐานเพิ่มเติม เช่น หากบริษัทมี 
Underlying Portfolio และได้มีการทำสัญญาประกันภัยต่อแบบ Treaty Reinsurance Contract ในส่วนของ
ค่าเสียหายที่เกินกว่า Treaty Reinsurance Contract บริษัทจะทำสัญญาประกันภัยต่อแบบ Facultative 
Reinsurance Contract ซึ ่งสัญญาประกันภัยทั ้ง 2 ประเภท จะถือว่าเป็นการโอนความเสี ่ยงด้านการรับ
ประกันภัย และสามารถนำสัญญาประกันภัยทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว ซึ่งอยู่ใน Underlying Portfolio เดียวกัน
มารวมกลุ่มสัญญาประกันภัยได้ เป็นต้น 
  ประเภทของสัญญาประกันภัยต่อ ประกอบไปด้วย 

   1.) การประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty reinsurance contact) หมายถึง การ
ประกันภัยที่เป็นข้อผูกมัดระหว่างบริษัทประกันภัยและบริษัทรับประกันภัยต่อ โดยบริษัทรับประกันภัยต่อจะรับ
ประกันภัยต่อในสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้  

  2.) การประก ันภ ัยต ่อเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) หมายถ ึง การ
ประกันภัยซึ่งบริษัทประกันภัยต้องเสนอรายละเอียดของภัยแต่ละรายให้บริษัทรับประกันภัยต่อพิจารณา ซึ่ง
บริษัทรับประกันภัยต่อสามารถท่ีจะบอกรับหรือปฏิเสธการเอาประกันภัยต่อชนิดนี้ได้  
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  3.3 การจัดพอร์ต สัญญาประกันภัยต่อที่จับคู่กับสัญญาประกันภัยตรง (Aggregation)  
 นอกเหนือจากการแบ่งกลุ่มสัญญาตาม Cohort year แล้ว สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้จะมี

ลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากสัญญาประกันภัย คือ ไม่สามารถเป็นสัญญาที่สร้างภาระ (Onerous Contract) ได้ 
แต่จะเรียกว่าสัญญาแบบ Net gain (สัญญาที่มีกำไร) เนื่องจากมีความสัมพันธ์ตรงข้ามกับ Onerous Contract 
ของสัญญาประกันภัยหลัก เช่น Underlying Portfolio ที่เป็น Onerous Contract บริษัทจะได้กำไรจากสัญญา
ประกันภัยต่อจึงถือเป็น Net Gain  

 โดยประเภทของสัญญาประกันภัยต่อ แบ่งเป็น 
1) สัญญาที่มีกำไร (Net gain at initial recognition)  
2) กลุ่มสัญญาประกันภัยที่ไม่มีความเป็นไปได้อย่างมีนัยสำคัญที่จะกลายเป็นสัญญาที่มี

กำไร (No Significant possibility of becoming net gain)   
3) กลุ่มสัญญาประกันภัยอื่นๆ ที่เหลืออยู่ (Remaining) 

  3.4 ขอบเขตของสัญญา (Contract Boundary)  
 วิธีการรับรู้กลุ่มสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้ของบริษัทมีดังต่อไปนี้  

 

 การรับรู้รายการเมื ่อเริ ่มแรก ( Initial Recognition) ของสัญญาประกันภัยต่อแบ่งเป็น 2 
ประเภท ได้แก่  

1) สัญญาประกันภัยต่อแบบเป็นสัดส่วน (Proportional reinsurance) จะรับรู้เมื่อสัญญา
ประกันภัยต่อเริ่มต้น หรือ Underlying Contract เริ่มต้น แล้วแต่ตัวใดจะเกิดทีหลัง เช่น สัญญาประกันภัยต่อ
แบบ Quota Share ณ วันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ในขณะที่ Underlying Contract 
เริ ่มจำหน่าย ณ ไตรมาส 2 สัญญา Quota share ดังกล่าวจะเร ิ ่มรับรู ้รายการในไตรมาส 2 พร้อมกับ 
Underlying Contract เป็นต้น 

2) สัญญาประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-proportional reinsurance) เช่น 
สัญญาประกันภัยต่อแบบ Excess of Loss Reinsurance หากสัญญาประกันภัยต่อเริ่มต้น ณ วันที่ 1 มกราคม 
และสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทจะต้องรับรู้สัญญาประกันภัยต่อทันที ณ วันที่ 1 มกราคม 

จุดสิ้นสุดของสัญญาประกันภัยต่อ (End of Contract Boundary) คือ จุดที่บริษัทประกันภัย
สามารถประเมินความเสี่ยงใหม่และสามารถกำหนดราคาหรือผลประโยชน์เพื่อสะท้อนความเสี่ยงที่ประเมินใหม่
ได้ หรือเรียกว่า Termination notice period โดยต้องมีการประมาณการธุรกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งหมดที่จะเกิดบนขอบเขตการรับประกันภัยต่อ  
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3.5 การวัดมูลค่า (Measurement-Model)  
1.) General measurement model (GMM) เป็นวิธีการวัดมูลค่าพื้นฐานสำหรับสัญญา

ประกันภัยเกือบทุกประเภท  
2.) Premium allocation approach (PAA) เป็นวิธีการวัดมูลค่าสำหรับสัญญาประกันภัยระยะ

สั้น ซึ่งมีความซับซ้อนน้อยกว่าวิธี GMM และมาตรฐานได้อนุญาตให้บริษัทประกันภัยสามารถเลือกใช้วิธีการที่
ง่ายขึ้นในการวัดมูลค่าสัญญาประกันภัย อย่างไรก็ตาม สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้มักมีระยะเวลาคุ้มครองนาน
เกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ดังนั้น บริษัทต้องประเมินว่าผลลัพธ์ของการใช้วิธี PAA นั้นไม่แตกต่างจากการใช้วิธี GMM 
อย่างมีสาระสำคัญ จึงจะสามารถใช้วิธี PAA ได้  

  สัญญาประกันภัยต่อจะสามารถใช้วิธีวัดมูลค่าได้ 2 วิธีข้างต้น โดยไม่สามารถใช้วิธี 
Variable fee approach (VFA) ได้ เนื่องจากโดยทั่วไปสัญญาประกันภัยต่อไม่มีการอ้างอิงผลตอบแทนการ
ลงทุนจากสินทรัพย์อ้างอิง นอกจากนี้ สมมติฐานที่ใช้ในคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตของ
สัญญาประกันภัยต่อที่ถืออยู่ควรสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต
ของสัญญาประกันภัยหลัก 

 3.6 การวัดมูลค่าความเสี่ยงที่บริษัทประกันภัยจะผิดนัดชำระหนี้ได้ (Measurement 
Non-performance risk)  

 ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของสัญญาประกันภัยต่อ จะต้องรวมผลกระทบความเสี่ยงจากการ
ผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทประกันภัยต่อ ซึ่งในมาตรฐาน IFRS17 ไม่ได้กำหนดว่าการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
จะใช้การประเมินในรูปแบบใด จึงมีการนำวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีอยู่โดยทั่วไปมาปรับใช้ เช่น 
การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตตาม IFRS9 แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่  

ระยะที ่1 Performing มีความเสี่ยงด้านเครดิตต่ำ  
ระยะที ่2 Underperforming มีความเสี่ยงด้านเครดิตสูง   
ระยะที ่3 Non-performing เป็นกลุ่ม Default   

การนำมาปรับใช้กับ IFRS17 เช่น กำหนดให้ CAR สูงกว่า 200% จัดเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง
ด้านเครดิตต่ำ CAR อยู่ระหว่าง 100-200% จัดเป็นกลุ่มท่ีมีความเสี่ยงด้านเครดิตสูง และ CAR ต่ำกว่า 100% 
จะจัดเป็นกลุ่ม Default เป็นต้น 

3.7 การวัดมูลค่าค่าปรับปรุงความเสี่ยง (Measurement Risk Adjustment)  
ค่าปรับปรุงความเสี่ยงของการรับประกันภัยต่อ หมายถึง จำนวนความเสี่ยงที่ส่งต่อจากสัญญา

ประกันภัยมาสู่สัญญาประกันภัยต่อ ตัวอย่างเช่น สัญญาประกันภัยต่อมีมูลค่า 100 ล้านบาท และมีการทำสัญญา
ประกันภัยต่อ 50% นั่นหมายความว่า Risk adjustment ของสัญญาประกันภัยต่อมีมูลค่า 50 ล้านบาท เป็นต้น 

 3.8 การวัดมูลค่ากำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Measurement Contractual 
service margin : CSM) 

 กำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา (CSM) ของสัญญาประกันภัยต่อ หมายถึง ค่าใช้จ่าย
สุทธิของบริษัทประกันภัยในการซื้อสัญญาประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยง ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกทยอยรับรู้
เช่นเดียวกับกับรับรู้ CSM ของสัญญาประกันภัยหลัก อย่างไรก็ตาม CSM ของสัญญาประกันภัยต่อ สามารถแสดง
ค่าติดลบได้หรือเป็นส่วนกลับของค่าใช้จ่าย ซึ่งหมายความว่าบริษัทประกันภัยมีกำไรจากการทำประกันภัยต่อ  
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ข้อสังเกตจากที่ประชุม 

 นางสาวสมนา ทัฬหเมธา จากสำนักงาน คปภ. สอบถามเพิ่มเติมถึงแนวปฏิบัติเรื ่องการรับ
ประกันภัยต่อว่า ในกรณีเป็นบริษัทรับประกันภัยต่อนั้น จะต้องมีการปฏิบัติใดที่แตกต่างหรือต้องเพิ่มเติมจาก
บริษัทประกันภัยทั่วไปหรือไม่ และในส่วนของ Financial Reinsurance มีการปฏิบัติอย่างไร รวมถึงมาตรฐานมี
การกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความเพียงพอของการส่งต่อความเสี่ยงด้วยการรับประกันภัยต่อหรือไม่ 

 นายธนภณ ควรพูลผล ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย ชี้แจงว่าส่วนที่บริษัทรับประกันภัยต่อ
แตกต่างจากบริษัทประกันภัยทั่วไป คือ การประมาณธุรกิจใหม่ (New Business projection) โดยเมื่อทำการรับ
ประกันภัยต่อแล้ว บริษัทรับประกันภัยต่อจะต้องมีการประมาณจำนวนสัญญาที่จะถูกส่งมาจากบริษัทประกันภัย 
เนื่องจากสัญญาประกันภัยต่อหนึ่งสัญญา อาจจะมีการรับประกันภัยจากสัญญาประกันภัยตรงหลายสัญญา 

 นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย ชี้แจงเพิ่มเติมว่าแนวปฏิบัติของบริษัท
รับประกันภัยต่อจะเป็นไปในลักษณะเดียวกับแนวปฏิบัติของบริษัทประกันภัยโดยทั่วไป โดยจากมุมของบริษัท
รับประกันภัยต่อ เบี้ยประกันภัยต่อที่รับมาเทียบเคียงได้กับเบี้ยประกันภัยรับตามปกติของบริษัทประกันภัย
เพียงแต่รูปแบบของสัญญาเป็นสัญญา Treaty ทำให้มีจำนวนที่ไม่แน่นอน  และในส่วนประเด็น Financial 
reinsurance ตามนิยามของมาตรฐาน จะไม่อยู่ในขอบเขตของ IFRS17 โดยจะถือว่าอยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน 
IFRS9 กล่าวคือไม่ถือเป็นสัญญาประกันภัย สำหรับการประเมินความเพียงพอของการส่งต่อความเสี่ยงด้วยการรับ
ประกันภัยต่อ IFRS17 กำหนดกรอบในการคำนวณสาระสำคัญของความเสี่ยงโดยให้ใช้วิธี Probability weighted  

สมาคมประกันวินาศภัยไทย นำเสนอร่างแนวปฏิบัติ (Guidelines) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
สมาคมประกันว ินาศภัยไทยได้มอบหมายให้  Mr. Kau Kong Hoi (คุณจอร ์ช ) จากบริษัท 

แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาของสมาคมประกันวินาศภัยไทย เป็นผู้นำเสนอ
รายละเอียดของร่างแนวปฏิบัติทั้ง 3 หัวข้อ สรุปได้ดังนี้ 

1. อัตราคิดลด (Discount rate) 

1.1 วิธีการคิดอัตราการคิดลด 
IFRS17 กำหนดให้มีวิธีการคิดอัตราการคิดลด (Discount rate) สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยได้ 2 

รูปแบบเช่นเดียวกับประกันชีวิต คือ  
(1) อัตราคิดลดแบบ Bottom-Up ประกอบด้วย  
 

• ส่วนของอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk free rate) ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงมูลค่าของเงินตามระยะเวลาโดยปราศจากความเสี ่ยง ส่วนมากจะคิดจากอัตราผลตอบแทนจาก
พันธบัตรรัฐบาล (Government bond yield) หรือตั๋วเงินคลัง (Treasury bill) ซึ่งในประเทศไทยมีการประกาศ
เกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลไว้ในเว็ปไซต์ Thai BMA  

• ส่วนของอัตราผลตอบแทนที่ชดเชยการที่ผู้เอาประกันภัยมีความไม่คล่องตัวใน
การแปลงสภาพจากสัญญาประกันภัยเป็นเงินสด ( Illiquidity Premium) ซึ่งมีลักษณะคล้าย illiquidity asset 
ในส่วนของการประมาณอัตราชดเชยจากการขาดสภาพคล่องนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้กำหนดอัตราคิดลด 
ในทางปฏิบัติ ผู้กำหนดอัตราคิดลดอาจประมาณ Illiquidity premium โดยใช้ข้อมูลการซื้อขายพันธบัตรของ
บริษัทเอกชน (Corporate bond) ในตลาดเป็นตัวแทนโดยใช้สมมติฐานว่านักลงทุนต้องการอัตราผลตอบแทน

Discount rate = Risk free rate + Illiquidity premium 
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ส่วนเพิ่ม (Spread) จากการลงทุนในพันธบัตรของบริษัทเอกชนเพ่ือชดเชยความไม่คล่องตัว (Illiquidity spread) 
และความเสี่ยงทางด้านเครดิต (Credit spread) ของบริษัทเอกชนที่ออกพันธบัตรดังกล่าว หรือใช้วิธีการกำหนด
อัตราชดเชยจากการขาดสภาพคล่อง ตามที่ธุรกิจประกันชีว ิตใช้ในการทดสอบความพอเพียงของหนี ้สิน 
(Liability Adequacy Test : LAT)  

(2) อัตราคิดลดแบบ Top-down  
สำหรับวิธีนี้จะใช้ข้อมูลอัตราผลตอบแทนของตลาดในปัจจุบัน (Current market rate of 

return) ปรับปรุงด้วยความเสี่ยงที่ไม่เก่ียวข้องกับสัญญาประกันภัย เช่น Default risk หรือ Market risk  

1.2 ค่าเฉลี ่ยถ่วงน้ำหนักของเส้นอัตราผลตอบแทนที่ถูกกำหนดไว้ตั ้งแต่ต้น (Weighted 
Average Locked in Yield Curve)  

เป็นการคำนวณอัตราคิดลดสำหรับค่า CSM หรือ Claim liability แบบ locked in เพื่อป้องกัน
การเปลี่ยนแปลงในการประมาณการกระแสเงินสดที่จะคิดลดกับ CSM และเพ่ือเพ่ิมความสอดคล้องระหว่างการ
ประมาณการเบื้องต้นและครั้งต่อ ๆ ไป โดยเส้นอัตราผลตอบแทนรายเดือนอาจหาได้จากเส้นอัตราผลตอบแทน
ที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) หรือ EIOPA  

 เส้นอัตราผลตอบแทนที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นจะใช้เฉพาะในระยะเวลาการรายงานอย่างเป็น
ทางการเท่านั้น โดยระยะเวลาการรายงานอย่างเป็นทางการขึ้นอยู่กับการรายงานภายในบริษัท ซึ่งหมายความว่า
ระยะเวลาการรายงานอย่างเป็นทางการอาจเป็นรายไตรมาสหรือรายปี 

การตัดสินใจว่าจะใช้อัตราคิดลดใดภายใต้ IFRS17  

 
  จากแผนภาพ Decision Tree จะเห็นว่า วิธีการตัดสินใจว่าจะใช้อัตราคิดลดใดภายใต้ IFRS17 มี 2 
รูปแบบ คือ อัตราคิดลดแบบ Weighted average locked in rate และ Current discount rate  
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1.3 อัตราคิดลด (Discount rate) ภายใต้วิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย (PAA)  
แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้  
(1) แบบไม่ใช้ตัวเลือกนโยบายบัญชี (สะท้อนผ่านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)  โดยการ

พิจารณาใช้หรือไม่ใช้อัตราคิดลดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ในแต่ละกรณี คือ  
i. กรณีแรก กรณีไม่ใช้อัตราคิดลด (Undiscounted (Optional)) การวัดหนี้สินสำหรับ

ความคุ้มครองที่เหลืออยู่ (LRC) ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญกับองค์ประกอบทางการเงินหรือการวัด
หนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว (LIC) คาดว่าจะจ่าย หรือได้รับภายในหนึ่งปี ถ้าไม่เป็นตามที่กลา่ว
มา ต้องใช้อัตราคิดลด  

ii. กรณีท่ีสอง ใช้อัตราคิดลด ณ การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก (discount rates at initial 
recognition) จะใช้ต่อเมื่อวัดหนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ (Liability for Remaining Coverage) แล้ว 
มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญขององค์ประกอบทางการเงิน หรืออัตราคิดลดปัจจุบัน (current discount rates) 
หากวัดหนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว (LIC) ไม่คาดว่าจะจ่าย หรือได้รับภายในหนึ่งปี 

(2) แบบใช้ตัวเลือกนโยบายบัญชี (สะท้อนผ่านงบกำไร (ขาดทุน)) ซึ่งบริษัทประกันวินาศ
ภัยโดยทั่วไปจะเลือกใช้วิธีนี้ โดยพิจารณาตามเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละกรณี คือ  

i. กรณีแรก กรณีไม่ใช้อัตราคิดลด (Undiscounted (Optional)) กระแสเงินสดที่ทำให้
เสร็จสิ้นตามสัญญา (FCF) ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญขององค์ประกอบทางการเงิน หรือ การวัดหนี้สิน
สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว (LIC) ที่คาดว่าจะจ่ายหรือได้รับภายในหนึ่งปี ถ้าไม่เป็นตามที่กล่าวมา 
ต้องใช้อัตราคิดลด  

ii. กรณีที่สอง อัตราคิดลด ณ การรับรู้รายการเมื่อ เริ่มแรก (discount rates at initial 
recognition) การวัดหนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ (LRC) ต้องไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญของ
องค์ประกอบทางการเงิน หรืออัตราคิดลด ณ วันที่ค่าสินไหมเกิดขึ้น  (discount Rates at Date of Incurred 
Claim) ใช้วัดหนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว (LIC) ที่ไม่คาดว่าจะจ่ายหรือได้รับภายในหนึ่งปี 

2. ค่าปรับปรุงความเสี่ยง (Risk adjustment)  
ค่าปรับปรุงความเสี่ยง คือ ค่าชดเชยที่กิจการต้องการสำหรับการแบกรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความ

เสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย นั่นคือสะท้อนถึงระดับของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของกิจการ  
(Risk Aversion) และเป็นการสะท้อนข้อมูลให้กับผู้ใช้งบการเงินในแง่ของผลตอบแทนที่กิจการแบกรับ ความ
เสี่ยง และการเปิดเผยลักษณะความเสี่ยงของกิจการที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินและระยะเวลาของกระแสเงินสดที่
ใช้ในการประเมินรายการในงบแสดงฐานะการเงิน 
 สำหรับค่าปรับปรุงความเสี่ยงจะคำนวณจากสัญญาประกันภัยโดยตรงและสัญญาประกันภัยต่อที่
ถืออยู่ โดยในทางปฏิบัติหนี้สินสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนรวมและสุทธิจะถูกคาดการณ์จากตารางค่า
สินไหมทดแทนรูปสามเหลี่ยมมีอยู่ตามปีอุบัติเหตุ (Accident Year) ตามประเภทการรับประกันภัยสำหรับการ
ประกันภัยโดยตรง 
 การประมาณค่าปรับปรุงความเสี ่ยงสำหรับความเสี ่ยงที ่ไม่ใช่ความเสี ่ยงทางการเงิน ( Risk 
Adjustment Estimation Techniques) มี 2 วิธี คือ  
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2.1) Cost of capital approach 

 

ค่าปรับปรุงความเสี่ยงจะขึ้นอยู่กับค่าชดเชยที่กิจการต้องการเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนจากต้นทุนตาม
เป้าหมาย ในการคำนวณนี้จำเป็นต้องมีองค์ประกอบสามอย่าง ดังนี้  

(1) จำนวนเงินกองทุนที่คาดการณ์ไว้ (Projected Capital Amount) ซึ่งใช้เพื่อกำหนดระดับ
ความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน (Non-Financial Risk) ในช่วงระยะเวลาของสัญญา  

(2) Cost of Capital Rate ซึ ่งแสดงถึงค่าชดเชยที่กิจการต้องการสำหรับการถือครอง  ซึ่ง
ปัจจุบันใช้ระดับความเชื่อม่ันที่ 99.5%  

(3) อัตราคิดลดซึ่งใช้เพื่อหามูลค่าปัจจุบันของค่าชดเชยในอนาคตที่จำหเป็น ซึ่งนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยอาจใช้อัตราคิดลดที่คล้ายกัน เช่น อัตราคิดลดเดียวกับการคำนวณหนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่
เกิดข้ึนแล้ว (LIC) 

2.2) PAD approach  

 

 เป็นวิธีที่นิยมใช้สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย ใช้วิธีการคำนวณคล้ายกับค่า PAD ที่คำนวณใน 
RBC วิธีนี้ได้มาจากการใช้เปอร์เซ็นต์อัตรากำไรจากความเสี่ยง (Risk Margin Percentage) ในหนี้สินสำหรับค่า
สินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว (LIC) ซึ่งใช้การยกระดับโดยที่พิจารณาตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพ่ือแสดงถึง
ความไม่แน่นอนเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในอนาคตสำหรับหนี้สินสำหรับ
ความคุ้มครองที่เหลืออยู่ (Liability for Remaining Coverage: LRC) 
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3. วิธีปฏิบัติของสัญญาประกันต่อ (Reinsurance treatment) 

3.1 การโอนความเสี่ยงด้านการประกันภัยที่มีสาระสำคัญ (Significant Insurance Risk Transfer) 
สัญญาประกันภัยอาจถือเป็นเป็นสัญญาประกันภัยต่อ (Reinsurance contract) ก็ต่อเมื่อ

สัญญามีการโอนความเสี่ยงด้านการประกันภัยที่มีสาระสำคัญ สัญญาที่ไม่มีการโอนความเสี่ยงด้านการประกันภัย
ที่มีสาระสำคัญจากการประกันภัยต่อ อาจจะถือว่าเป็นสัญญาเครื่องมือทางการเงิน  

IFRS 17 กำหนดให้มีการประเมินความมีสาระสำคัญของการโอนความเสี ่ยงจากการ
ประกันภัยเป็นรายสัญญา (contract by contract) โดยความเสี่ยงจากการประกันภัยจะมีสาระสำคัญก็ต่อเมื่อมี
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ประกันภัยที่มีสาระสำคัญเชิงพาณิชย์ (commercial substance) ที่ทำให้ผู้
ออกสัญญา (issuer) ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ เมื่อเทียบกับการจ่ายในกรณีที่เหตุการณ์ประกันภัย
ไม่เกิดขึ้น เหตุการณ์ประกันภัยที่อาจเกิดขึ้นและมีสาระสำคัญเชิงพาณิชย์ จะต้องเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ
มูลค่าทางเศรษฐกิจของรายการ (economics of the transaction) แม้ว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที ่เอา
ประกันภัยนั้นเป็นไปได้น้อยมาก  

3.2 การแยกองค์ประกอบและการรวมสัญญาประกันภัยต่อ (Separation of Components 
and Combination)  

ในการรวมองค์ประกอบของสัญญาประกันภัยต่อ อาจถูกจัดเป็นชุดสัญญาหรือกลุ่มของชุด
สัญญาได้ เช่น การทำการประกันภัยร่วมระหว่างผู้รับประกันภัย ในเงื่อนไขการประกันร่วม ผู้ถือกรมธรรม์จะ
ได้รับแจ้งว่าผู้รับประกันภัยหลักจะลงนามในใบรับประกันร่วมในนามของผู้รับประกันรายอ่ืนในการรับความเสี่ยง 
ในกรณีนี ้ต ้องพิจารณาเงื ่อนไขการประกันร่วมเป็นสัญญาเดียว  และการทำประกันรับหน้า (fronting 
arrangement) โดยผู้รับประกันภัย (insurer) ทำการประกันภัยต่อกับบริษัทประกันภัยในอาณัติ (captive 
company) ของผู้เอาประกันภัย (insured) ในกรณีที่เป็นการส่งต่อโดยตรง เช่น ผู้รับประกันภัยจะจ่ายให้กับผู้
เอาประกันภัยเมื่อได้รับเงินจากบริษัทประกันภัยในอาณัติแล้วเท่ านั้น ดังนั้น จึงไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิต
เหลืออยู่ และสัญญาประกันจะมีผลบังคับหนึ่งสัญญาและต้องรวมกัน  

3.3 แนวปฏิบัติสำหรับสัญญาประกันภัยต่อ (Reinsurance Treatment) 

 บริษัทประกันภัยจะจัดกลุ่มสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้โดยวัดมูลค่าด้วยวิธีแบบจำลองการวัด
มูลค่าทั่วไป (GMM) หรือ วัดมูลค่าด้วยวิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย (PAA) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตาม Decision Tree  
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ในการรับรู้และการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ กิจการต้องแบ่งกลุ่มพอร์ตโฟลิโอ
ของสัญญาประกันภัยต่อ ตามกฎเกณฑด์ังต่อไปนี้ 

(1) กลุ ่มสัญญาประกันภัยต่อที ่มีกำไรสุทธิ (net gain group) ณ วันที ่ร ับรู ้เร ิ ่มแรก 
หมายถึง กำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญาตามทฤษฎี ซึ่งมีผลเป็นบวก ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก  

(2) กลุ่มสัญญาประกันภัยต่อที่ไม่มีความเป็นไปได้ที่มีสาระสำคัญที่จะมีกำไรสุทธิใน
ภายหลัง (no significant possibility of a net gain) หมายถึง กำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญตาม
ทฤษฎี ซึ่งมีผลเป็นลบ ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก แต่สามารถกลายเป็นบวกได้ในภายหลังตามสถานการณ์
เพ่ิมเติมหรือการประเมิน ที่กำหนดโดยกิจการเท่านั้น  

(3) กลุ ่มสัญญาประกันภัยต่อที ่มีต้นทุนสุทธิ (net cost group) ณ วันที ่รับรู้เริ ่มแรก 
หมายถึง สัญญาที่เหลืออยู่หลังจากที่มีการระบุกลุ่มสัญญาประกันภัยต่อที่มีกำไรสุทธิ (net gain group) และ
กลุ่มสัญญาประกันภัยต่อที่ไม่มีความเป็นไปได้ที่มีสาระสำคัญที่จะมีกำไรสุทธิในภายหลัง (no significant 
possibility of a net gain)  

 
บริษัทประกันภัยต่อจะจัดกลุ่มสัญญาประกันภัยต่อที่ออกโดยวัดมูลค่าด้วยวิธีแบบจำลองการวัด

มูลค่าทั่วไป (GMM) หรือ วัดมูลค่าด้วยวิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย (PAA) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตาม Decision Tree 
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  ในการรับรู้และการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัยต่อที่ออก กิจการต้องแบ่งกลุ่มพอร์ตโฟลิโอ
ของสัญญาประกันภัยต่อ ตามกฎดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มสัญญาประกันภัยต่อที่สร้างภาระ (onerous reinsurance contracts) ณ วันที่
รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หมายถึง กำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญาตามทฤษฎี ซึ่งมีผลเป็นลบ ณ วันที่
รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก 

(2) กลุ ่มสัญญาประกันภัยต่อที่ไม่มีความเป็นไปได้ที ่มีสาระสำคัญที่จะสร้างภาระใน
ภายหลัง (no significant possibility of becoming onerous) หมายถึง หมายถึง กำไรขั ้นต ้นจากการ
ให้บริการตามสัญญตามทฤษฎี ซึ่งมีผลเป็นบวก ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก แต่สามารถกลายเป็นลบได้ใน
ภายหลังตามสถานการณ์เพ่ิมเติมหรือการประเมินที่กำหนดโดยกิจการเท่านั้น  

(3) กลุ่มสัญญาที่เหลือในพอร์ตโฟลิโอ หมายถึง สัญญาที่เหลืออยู่หลังจากท่ีมีการระบุกลุ่ม
สัญญาประกันภัยต่อที่สร้างภาระ (onerous reinsurance contracts) และกลุ่มสัญญาประกันภัยต่อท่ีไม่มีความ
เป็นไปได้ที่มีสาระสำคัญที่จะสร้างภาระในภายหลัง (no significant possibility of becoming onerous)  

3.4 การวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัยต่อ (Reinsurance Contract Measurement) 

    IFRS17 มีข้อจำกัดเรื ่องความไม่สอดคล้องกัน (mismatch) ของการวัดมูลค่าของสัญญา
ประกันภัย (insurance contract) และสัญญาประกันภัยต่อ (reinsurance contract) เนื่องจาก 

(1) ระยะเวลา (ขอบเขต) ของการรับประกันภัยที่แตกต่างกัน (contract boundary) 
(2) วิธีการ (model) ที่ใช้ในการวัดมูลค่าของสัญญาที่แตกต่างกัน 

เนื่องจากขอบเขตของสัญญาที่แตกต่างกัน สัญญาประกันภัยอ้างอิงอาจวัดมูลค่าด้วยวิธีปัน
ส่วนเบี้ยประกันภัย (PAA) ขณะที่สัญญาประกันภัยต่อวัดมูลค่าด้วยแบบจำลองการวัดมูลค่าทั่วไป (GMM) 
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3.5 ขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อ (Reinsurance Contract Boundary) 

  

  กระแสเงินสดจะอยู่ในขอบเขตของสัญญาประกันภัยต่อเมื่อกระแสเงินสดเกิดจากสิทธิที่มี
สาระสำคัญ (substantive rights) ที่จะได้รับการบริการ (services) จากผู้รับประกันภัยต่อ (reinsurer) และมี
ภาระผูกพันที่มีสาระสำคัญ (substantive obligations) ที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัยให้กับผู้รับประกันภัยต่อใน
ระหว่างรอบระยะเวลารายงาน และอาจรวมไปถึงกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัยอ้างอิงที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย เนื่องจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมดภายในขอบเขตของสัญญาจะรวมอยู่
ในการวัดมูลค่าของกลุ่มสัญญาประกันภัยที่ออก 

3.6 ระยะเวลาคุ้มครอง (Coverage Period)  
   การพิจารณาระยะเวลาคุ้มครอง (coverage period) ของสัญญาประกันภัยต่อ ควรคำนึงถึง
เกณฑ์ความคุ้มครองของสัญญา ดังนี้ 

1. สัญญาประกันภัยต่อที่คุ้มครองตามเกณฑ์เวลาที่เกิดความเสียหาย (loss occurring basis)  
2. สัญญาประกันภัยต่อที่คุ้มครองตามเกณฑ์ความเสี่ยง (risk attaching basis)  
3. สัญญาประกันภัยต่อที่ให้ความคุ้มครองตามเกณฑ์วันที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (Claim-

made basis)  
ซึ่งแผนภาพด้านล่างเป็น Decision tree ของขั้นตอนการพิจารณาระยะเวลาคุ้มครองของ

สัญญาประกันภัยที่ถือไว้ (reinsurance contract held) และสัญญาประกันภัยที่ออก (reinsurance contract 
issued) สำหรับการประกันภัยต่อตามสัญญา (treaty) ทั้งหมด 
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3.7 หน่วยความคุ้มครอง (Coverage Units) 
   หน่วยความคุ้มครองของสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้/สัญญาประกันภัยต่อที่ออก หมายถึง 
จำนวนหน่วยความคุ ้มครองตามสัญญาประกันภัยต่อที ่อยู ่ในกลุ ่มของสัญญาประกันภัยต่อ ( Groups of 
reinsurance contracts) ซึ่งถูกกำหนดโดยการพิจารณามูลค่าผลประโยชน์ที่ถูกกาหนดไว้ในสัญญา รวมถึง
ระยะเวลาคุ้มครองที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นรายสัญญา 

 นอกจากนี้ นายวรสิทธิ์ ฐิติธนการ ตัวแทนของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้นำเสนอข้อเสนอ 
แนวทางการคำนวณค่า Risk Adjustment และ Discount Rate ทีส่ำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยจัดทำขึ้น 
ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวจะมีการนำเสนอให้คณะอนุกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 ข้อเสนอแนวทางการคำนวณค่า Risk Adjustment (RA) 
 เสนอให้บริษัทประกันวินาศภัยที ่ไม่สามารถคำนวณ RA ได้ด้วยตนเอง สามารถใช้ PAD ของ
สำนักงาน คปภ. ที่ใช้ในการคำนวณ RBC แทนได้  

 

 ข้อเสนอแนวทางการคำนวณค่า Discount Rate  
 เสนอให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถคำนวณอัตราคิดลดตามวิธีที่ธุรกิจประกันชีวิตใช้ในการ
จัดทำ LAT   
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ข้อสังเกตจากที่ประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ ชี้แจงว่า การกำหนดวิธีการคำนวณอัตราคิดลดในการจัดทำ LAT ของธุรกิจประกัน
ชีวิต เป็นวิธีการที่เสนอโดยสมาคมประกันชีวิตไทย ซึ่งมีการพิจารณาหารือร่วมกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย 
รวมถึงผู้สอบบัญชี ไม่ใช่วิธีที่ถูกกำหนดขึ้นโดยสำนักงาน คปภ.  ในส่วนของข้อเสนอสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ในเบื้องต้นมีความเห็นว่า วัตถุประสงค์ของ Risk Adjustment และค่า PAD เป็นคนละอย่างกัน การจะอิงค่า 
PAD จาก RBC อาจไม่เหมาะสม รวมถึงฐานการคำนวณมีความแตกต่างกัน ดังนั้น การนำเลขฐานบัญชีมาคูณค่า 
PAD จาก RBC อาจจะไม่สามารถระบุได้ว่าตรงกับค่าความเชื ่อมั ่นที ่เท่าใด อีกทั ้ง หลักการ IFRS17 เป็น 
Principle base ซึ่งกำหนดให้บริษัทพิจารณาค่าต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามลักษณะความเสี ่ยงของบริษัทเอง  
สำหรับค่า Discount rate ที่จะคำนวณอัตราคิดลดตามการจัดทำ LAT ที่ธุรกิจประกันชีวิตใช้ แต่การคำนวณ
ต้องใช้ข้อมูล TTM ซึ่งจากข้อเท็จจริงที่ลักษณะของธุรกิจประกันวินาศภัยมีความแตกต่างกับธุรกิจประกันชีวิต 
จึงอาจนำมาใช้โดยตรงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม สมาคมประกันวินาศภัยไทยควรนำประเด็นการคำนวณค่า Risk 
Adjustment และค่า Discount rate ไปปรึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากสภาวิชาชีพบัญชีต่อไป เพ่ือนำมาใช้
ในการพิจารณาความเหมาะสมของประเด็นดังกล่าว รวมทั้งในการปฏิบัติขอให้บริษัทหารือกับผู้สอบบัญชี เพราะ
ผู้สอบบัญชีจะเป็นผู้ตัดสินว่าบริษัทจะใช้วิธีการใดจึงจะเหมาะสม 

นายวรสิทธิ์ ฐิติธนการ ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาของสมาคมประกันวินาศภัยไทย สอบถามเกี่ยวกับการ
คำนวณเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Earned premium) ซึ่งไม่มีกำหนดใน IFRS17 และบริษัทสามารถเลือก
คำนวณได้ตามความเหมาะสม ซึ่งโดยปกติจะคำนวณตาม Risk pattern  ในขณะที่ข้อกำหนดใน RBC ปัจจุบัน
กำหนดให้บริษัทคำนวณโดยใช้วิธี 1/24 หรือ 1/365  ทำให้บริษัทประกันวินาศภัยต้องคำนวณ Earned 
premium สองชุด จึงสอบถามความเป็นไปได้ในการปรับปรุงกฎเกณฑ์/เงื่อนไขที่กำหนดใน RBC ให้สอดคล้อง
กับ IFRS17 เพ่ือลดภาระของบริษัท 

นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามข้อกำหนด IFRS17 
สามารถคำนวณ Earn premium ตาม Risk pattern ได้ อย่างไรกต็าม หากใช้วิธี PAA และมีการคำนวณ Claim 
pattern ตามความเสี่ยง จะทำให้บริษัทต้องทำการคำนวณท้ังฝั่งรายได้และฝั่งค่าใช้จ่าย  

ฝ่ายเลขานุการ ชี้แจงว่า สำนักงาน คปภ. ขอรับประเด็นดังกล่าวไปเพื่อแจ้งสายงานที่เกี่ยวข้องให้
พิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มี 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
------------------------------------------------------ 
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