รายงานการประชุมคณะทำงานย่อยรองรับประเด็นจากข้อกำหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันภัยฉบับที่ 17
ครั้งที่ 6/2564
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)
------------------------------------------------------

สำนักงาน คปภ.
1. นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา
2. นางเยาวภา ศรีวัฒนศักดิ์
3. นายไพบูลย์ เปี่ยมเมตตา
4. นางสาวธนิตา อนุสนธิ์อดิสัย
5. นางสาวสมนา ทัฬหเมธา
6. นางสาวนภา ลิขิตไพบูลย์
7. นางสาวพรทิพย์ หวังศิริสุข
8. นางสาวมาลัย ศรีบัว
9. นางสาววันทนา เจียรวัชระมงคล
10. นางสาวพิมลอร นวคุณ
11. นายจรูญทรัพย์ ณัฐธนอนันต์
12. นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ
13. นางสาววกฤษณ์รวีฐ์ เอี่ยมจรูญ
14. นางสาวกนิษฐา ฉลองมณีรัตน์
15. นางสาวณิชารีย์ หาญแสวงสิน
16. นางสาวธันย์ชนก หวังสุขไพศาล
17. นางสาวรุจิภาส สาคร
18. นายพัชระ โฆษาศรี

ผู้ช่วยเลขาธิการ สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย (ประธานที่ประชุม)
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนโยบายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายงบประมาณ การเงิน และบัญชี
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนโยบายเสถียรภาพระบบประกันภัย
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ 1
ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบ 2
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ 1/2
ผู้ชำนาญงานอาวุโส
ผู้ชำนาญงาน
ผู้ชำนาญงาน
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ
เจ้าหน้าที่อาวุโส
เจ้าหน้าที่อาวุโส
เจ้าหน้าที่อาวุโส
พนักงานปฏิบัติการอาวุโส
นักวิชาการปฏิบัติการ

สมาคมประกันชีวิตไทย (ผ่าน Microsoft Teams)
1. นายธานี ทรงธนเจริญกิจ
สมาคมประกันชีวิตไทย
2. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย
สมาคมประกันชีวิตไทย
3. นางสาววิไลพร สุวรรณมาลัย
สมาคมประกันชีวิตไทย
4. นางสาวเกษิณี รัตนโภคา
สมาคมประกันชีวิตไทย
5. นางสาวสุกัญญา เส็จกิจ
สมาคมประกันชีวิตไทย
6. นางสาวจิณภัค ต่อดำรงค์
สมาคมประกันชีวิตไทย
7. นางสาวณัฐณิชา พรพจน์รัตนะกุล สมาคมประกันชีวิตไทย
8. นางสาวพรประภา โกมลสุทธิ
สมาคมประกันชีวิตไทย
9. นายวีระพงษ์ วิศาลการันย์
สมาคมประกันชีวิตไทย
10. นางสาวพิสมัย เจิดดีสกุล
สมาคมประกันชีวิตไทย
11. นายหิรัญ มาตรศรี
สมาคมประกันชีวิตไทย
12. นางสาวจันทร์ทิพย์ เกียรติไพบูลย์ สมาคมประกันชีวิตไทย
13. นางบุญกาญจน์ รัตนาวิบูลย์
สมาคมประกันชีวิตไทย
14. นายจิรภักดิ์ แย้มภักดิ์
สมาคมประกันชีวิตไทย

2
15. นางสาวอุมาพร ศรีศุภผล
16. นางสาวจุราวรรณ สุทธิจันทร์
17. นางสาวจิตติมา ลิ้มคุณธรรมโม

สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันชีวิตไทย
สมาคมประกันชีวิตไทย

สมาคมประกันวินาศภัยไทย (ผ่าน Microsoft Teams)
1. นางสาวณิปุณ ทองยอดแก้ว
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
2. นายศิริ สวรรค์พรเพ็ญ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
3. นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
4. นางสาวชัชฎา เครือครุฑ
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
5. นางสาวสุกานดา เปรมชัยกมล
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
6. นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
7. นางสาวสุนีย์ ศรีสุขทวีรัตน์
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
8. นางอำไพ บำรุงศักดิ์ศิลป์
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
9. นางสาวศศมน สันติสุข
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
10. นางสาวสุมณฑา พุ่มเจ้า
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
11. นายศศิวิทย์ อัครพัฒนากูล
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
12. นางสาวณชนก อินทรกระทึก
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
13. นางสมพร สุราช
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
14. นายกมลพันธ์ วีระแกล้ว
สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานย่อยด้านสัญญาประกันภัยและการวัดมูลค่า ครั้งที่
5/2564 เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เวียนร่างรายงานการประชุมคณะทำงานย่อยด้านสัญญาประกันภัยและการวัด
มูลค่า ครั้งที่ 5/2564 ที่จัดประชุมในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 โดยการประชุมครั้งที่ 5/2564 มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (IFRS17) ในช่วงปฏิบัติคู่ขนาน (Parallel run) และการ
นำเสนอแนวปฏิบัติที่จัดทำโดยสมาคมประกัน ชีวิตไทยและสมาคมวินาศภัยไทย เรื่อง อัตราคิดลด (Discount
rate) ส่ว นปรับ ปรุงความเสี่ย ง (Risk Adjustment) และวิธ ีปฏิบัติของสัญญาประกันภัยต่อ (Reinsurance
treatment) ซึ่งไม่มีคณะทำงานย่อยฯ ขอแก้ไขร่างรายงานการประชุมดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
การประชุม ครั้งที่ 5/2564
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานย่อยด้านสัญญาประกันภัยและการวัดมูลค่าครั้งที่ 5/2564
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อ ทราบ การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงาน (XML)
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งที่ประชุมถึงกรอบระยะเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานฐานะ
การเงินและผลการดำเนินงาน (XML) ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้จ้างบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ให้ทำการออกแบบรายงานดังกล่าวให้รองรับมาตรฐาน IFRS17 โดยกรอบระยะเวลาใน
การดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นไปตามตารางที่ปรากฎด้านล่าง
กิจกรรม
ประชุมชี้แจงวิธีจัดทำข้อมูลรายงานฐานะการเงินและผล
การดำเนินงาน (XML) (ดำเนินการแล้ว)
เปิ ด รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ครั ้ ง ที ่ 1 ผ่ า นทางไปรษณี ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
เปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 (ถ้ามี)
ประชุ ม สรุ ป รู ป แบบรายงานฐานะการเงิ น และผลการ
ดำเนินงาน (XML)

กรอบระยะเวลา
ธุรกิจประกันชีวิต - 12 ตุลาคม 2564
ธุรกิจประกันวินาศภัย - 14 ตุลาคม 2564
เริ่มวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
หลังจากเดือนมกราคม 2565
ภายในพฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ภาคธุรกิจสามารถดาวน์โหลดร่างรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (XML) รวมถึง
วีดิทัศน์ (VDO) การอบรมชี้แจงและเอกสารประกอบเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์
สำนักงาน คปภ. (https://www.oic.or.th/th/industry/company/audit/315/1) ซึง่ ร่างรายงานฐานะการเงิน
และผลการดำเนินงาน (XML) มีทั้งในรูปแบบภาษาไทยและเพิ่มเติมรูปแบบภาษาอังกฤษตามที่ภาคธุรกิจร้องขอ
โดยภาคธุรกิจสามารถนำส่งความคิดเห็นมาได้ที่ ifrs@oic.or.th ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 และจะมีการจัด
ประชุมสรุปรูปแบบรายงานดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะได้แจ้งในโอกาสต่อไป
นอกจากนี้ สำหรับการเปิดเผยข้อมูลหน้าย่อยในรายงาน XML ที่สำนักงาน คปภ. ได้รับประเด็นข้อ
กังวลในทางปฏิบัติจากบริษัทประกันชีวิต ว่าไม่สามารถจัดทำข้อมูลหน้าย่อยในรูปแบบเดิม (สามัญ อุตสาหกรรม
กลุ่ม ฯลฯ) เนื่องจากการบริห ารจัดการข้อมูล ภายใต้ IFRS17 มีว ิธ ีการแตกต่างไปจากเดิม อย่างมาก ทาง
สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาพิจารณาปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล หน้าย่อยในรายงาน XML เป็น
การเปิดเผยตามวิธีการวัดมูลค่า (Measurement model) เพื่อให้สอดคล้องกับ วิธีปฏิบัติตาม IFRS17 โดยมี
ตัวอย่างหน้าย่อยในรายงาน XML ดังตารางด้านล่าง
ธุรกิจประกันชีวิต
No.
Life (Direct)
1
Long-term life risk

GMM

2
3
4
5
6
7

GMM
PAA
GMM
MGMM
MGMM
VFA

Long-term longevity risk
Short-term
Short-term
Indirect participating - life risk
Indirect participating - longevity risk
Direct participating

Example
Whole life, Endowment, Credit life, MRTA
(included bundled riders)
Annuity (included bundled riders)
Group PA, Group Life (coverage not over 1 year)
Universal life (some bonus shares)
Annuity indirect PAR
Real PAR, Unit linked, Annuity PAR
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No.
8
Long-term RI
9
Short-term RI
10 Short-term RI

Life (Reinsurance) separate from direct
GMM
PAA
GMM

ธุรกิจประกันวินาศภัย
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Fire
Marine
Motor
Miscellaneous

PA Health TA

Non-Life (Direct)
Fire
Hull
Cargo
Compulsory
Voluntary
IAR
Property
Liability
Engineer
Aviation
Financial
Other
PA
Health
Travel

No.
Non-Life (Reinsurance) separate from direct
16 Long-term RI
GMM
17 Short-term RI
PAA
18 Short-term RI
GMM

ข้อสังเกตจากที่ประชุม
นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย เสนอต่อที่ประชุมว่าผลิตภัณฑ์ประกันภัย ของ
แต่ละบริษัทอาจมีลักษณะความซับซ้อนที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงขอให้ภาคธุรกิจ พิจารณาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ของตน และหากมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยใดที่บริษัทไม่แน่ใจว่าจะเปิดเผยข้อมูลในหน้าย่อยของรายงาน XML หน้าใด
จะขอส่งข้อมูลมาให้สำนักงาน คปภ. พิจารณา เพื่อช่วยให้การกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาข้อมูลสำหรับการ
เปิดเผยข้อมูลหน้าย่อยครอบคลุมประเภทผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ครบถ้วน
นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย ให้ข้อเสนอเพิ่ม เติมว่า การจัดการข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของแต่ละบริษัทมีความแตกต่างกัน จึงควรกำหนดแนวทางเป็นมาตรฐานกลางที่เหมาะสม
สามารถปรับใช้ได้เป็นการทั่วไปสำหรับสำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจ โดยบริษัทประกันภัย แต่ละรายต้อง
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พิ จ ารณาและวิ เ คราะห์ ก ระบวนการทำงานของตนเอง ทั ้ ง ในเรื ่ อ งการแบ่ ง พอร์ ท การรั บ ประกั น ภั ย
การออบแบบระบบงาน และรูปแบบรายงานที่ต้องการให้มีความสอดคล้องกัน ซึ่งหากมีอุปสรรคให้ แจ้งมายั ง
สำนักงาน คปภ. รวมถึงสามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อให้คณะทำงานฯ นำมาหารือและวางแนวทางแก้ไขร่วมกันต่อไป
นายศิริ สวรรค์พรเพ็ญ ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย สอบถามถึงความแตกต่างของรูปแบบการ
เปิดเผยข้อมูลหน้าย่อยระหว่างธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย ที่ฝ่ายเลขานุ การฯ ได้นำเสนอ
เนื่องจากของธุรกิจประกันวินาศภัยมีการแบ่งหน้าย่อยตามความเสี่ยง ไม่ได้แบ่งตามระยะเวลาการรับประกันภัย
เหมือนของธุรกิจประกันชีวิต ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของประกันวินาศภัยบางประเภทมีความคุ้มครองทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว จึงขอทราบวัตถุประสงค์ของการแบ่งดังกล่าว
ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ประกันภัยของธุรกิจประกันวินาศภัย มีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
อย่างชัดเจน และในแต่ล ะผลิตภัณฑ์ป ระกันภัย ไม่ได้ มีความหลากหลายในระยะเวลาการคุ้มครองอย่างมี
สาระสำคัญ ในเบื้องต้นจึง มีการแบ่งตามลักษณะความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก เพื่อให้สะท้อนผลการ
ดำเนินงานจากการรับประกันได้ อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจสามารถแจ้งประเด็นปัญหาและความคิดเห็นในทาง
ปฏิบัติมายังสำนักงาน คปภ. ได้
นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลักการของมาตรฐาน
IFRS17 จะไม่มแี บ่งเป็นสัญญาระยะสั้นหรือระยะยาวอีกต่อไป แต่จะพิจารณาจากขอบเขตของสัญญาประกันภัย
(Contract Boundary) เป็นหลัก ซึ่งทางสมาคมประกันชีวิตไทยจะนำแนวทางการเปิดเผยข้อมูลหน้าย่อยของ
รายงาน XML ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ ไปหารือกันภายในก่อนจะแจ้งความเห็นมายังสำนักงาน คปภ.
ต่อไป
นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจประกัน
วินาศภัยที่เป็นบริษัทขนาดเล็กอาจสอบถามแนวทางปฏิบัติจากบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้ รวมถึงขอให้สำนักงาน คปภ. นำผลการพิจารณาข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากภาคธุรกิจ
มาหารือกับคณะทำงานย่อยฯ เพื่อให้ภาคธุรกิจทำความเข้าใจในผลการพิจารณา ซึ่งอาจมีการหารือ ร่วมกัน
เพิ่มเติมก่อนมีมติในที่ประชุมร่วมกัน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้
นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย เสนอต่อที่ประชุมว่าก่อนที่จะมีการนำความ
คิดเห็นและคำแนะนำจากภาคธุรกิจมาหารือในที่ประชุมและมีมติที่ประชุมเพื่อนำไปปฏิบัติใช้ เห็นควรมีการนำ
ข้อสรุปหารือในที่ประชุมคณะทำงานติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญา
ประกันภัย ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทีม่ ีตัวแทนของภาคธุรกิจอยู่ในคณะทำงานดังกล่าวด้วย
นางสาวสุกานดา เปรมชัยกมล ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่าการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นต่อรายงาน XML ที่กำหนดสิ้นสุดภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 สำนักงาน คปภ. จะมีหนังสือ
แจ้งมายังบริษัทประกันภัยหรือไม่
ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงว่าในการประชุมในวันนี้ ซึ่งมีผู้แทนจากภาคธุรกิจเข้าร่วมด้วยและที่ผ่านมา
สำนักงาน คปภ. และภาคธุร กิจ มีการทำงานและสื่ อสารด้ว ยอย่างใกล้ช ิด จึง สามารถให้การประชุ ม ของ
คณะทำงานดังกล่าวเป็นการสื่อสารกรอบระยะเวลาให้ทราบแล้ว รวมถึงการประชุมแต่ละครั้ง มีการจัดทำ
รายงานการประชุมและเวียนแจ้งคณะทำงานฯ ทุกครั้ง จึงสามารถใช้มติที่ประชุมในวันนี้เป็นการแจ้งภาคธุรกิจ
และผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องได้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา การปรับปรุงแผนการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 17 ในช่วงปฏิบัติคู่ขนาน (Parallel run)
สืบเนื่องจากการประชุมคณะทำงานย่อยด้านสัญญาประกันภัยและการวัดมูลค่า ครั้งที่ 5/2564 ได้มี
การหารือถึงแนวทางการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐาน IFRS17 ในช่วงปฏิบัติคู่ขนาน (Parallel run) โดย
สำนักงาน คปภ. และบริษัทที่ปรึกษาได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งดังกล่าวไปปรับแก้
แผนในเรื่องความถี่ของการนำส่งและขอบเขตการสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชีแล้ว โดยมีรายละเอียดแบ่ง
ออกเป็น 2 สถานการณ์ ดังนี้
สถานการณ์ที่ 1 IFRS17 มีผลบังคับใช้ในประเทศไทยปี 2567
กิจกรรม
กรอบระยะเวลา
บริษัทประกันภัยนำส่ง Technical paper *
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
บริษัทประกันภัยนำส่งแผนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
และการควบคุมภายในที่ได้รับผลกระทบ
บริษัทประกันภัยนำส่งหน้างบการเงิน** Parallel Run สำหรับ
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
1 มกราคม 2566 และไตรมาส 1 ปี 2566
ผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงิน ** Parallel Run สำหรับ 1
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
มกราคม 2566 และไตรมาส 1 ปี 2566
* ในกรณีที่บริษัทไม่ได้จัดทำ Technical paper ให้บริษัทนำส่งนโยบายบัญชี หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่อธิบายถึงนโยบายบัญชีที่
บริษัทเลือกใช้
** รูปแบบของการนำเสนอและเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ให้ใช้ตามรูปแบบของงบการเงินประจำปี

สถานการณ์ที่ 2 IFRS17 มีผลบังคับใช้ในประเทศไทยปี 2569
กิจกรรม
กรอบระยะเวลา
บริษัทประกันภัยนำส่ง Technical paper *
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567
บริษัทประกันภัยนำส่งแผนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568
และการควบคุมภายในที่ได้รับผลกระทบ
บริษัทประกันภัยนำส่งหน้างบการเงิน ** Parallel Run
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2568
สำหรับ 1 มกราคม 2568 และไตรมาส 1 ปี 2568
บริษัทประกันภัยนำส่งหน้างบการเงิน *** Parallel Run
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2568
สำหรับ ไตรมาส 2 ปี 2568
ผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงิน *** Parallel Run สำหรับ ไตร
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
มาส 2 ปี 2568
* ในกรณีที่บริษัทไม่ได้จัดทำ Technical paper ให้บริษัทนำส่งนโยบายบัญชี หรือ เอกสารอื่น ๆ ที่อธิบายถึงนโยบายบัญชีที่
บริษัทเลือกใช้
** รูปแบบของการนำเสนอและเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ให้ใช้ตามรูปแบบของงบการเงินไตรมาส
*** รูปแบบของการนำเสนอและเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน ให้ใช้ตามรูปแบบของงบการเงินประจำปี

การกำหนดให้บริษัทประกันภัยนำส่งงบการเงิน ช่วง Parallel Run สำหรับงวด 1 มกราคม 2568
และไตรมาส 1 ปี 2568 ในรูปแบบของงบการเงินไตรมาส ไม่ต้องผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี เนื่องด้วย
การจัดทำงบการเงิน Parallel Run ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทประกันภัยได้ทดลองจัดทำงบการเงิน
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ตามมาตรฐาน IFRS17 และสำนักงาน คปภ. ได้ทำมีโอกาสในการทดสอบระบบรับส่งข้อมูลงบการเงินดังกล่าว
ในส่ว นของการนำส่งงบการเงิน ช่วง Parallel Run สำหรับ ไตรมาส 2 ปี 2568 ในรูปแบบของงบการเงิน
ประจำปี จะต้องผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี ด้วย ซึ่งตามแผนดังกล่าวจะทำให้บริษัทประกันภัยได้ทดลอง
จัดทำงบการเงินทั้งในรูปแบบไตรมาสและรูปแบบประจำปี
ในส่วนของเอกสารแผนการเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรายงาน
ทางการเงิน มีตัวอย่างขอบเขตของข้อมูล ดังนี้

หมายเหตุ : ตารางด้านบนเป็น แนวทางเบื้องต้นในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ขอบเขตของการตรวจสอบอาจต่างกันในแต่ละบริษัท
ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อม กระบวนการ และ กิจกรรมที่บริษัทกำหนด

ข้อสังเกตจากที่ประชุม
นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย สอบถามถึงขอบเขตเนื้อหาของ Technical
paper ว่าครอบคลุมเรื่องใดบ้าง
นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า คำว่า Technical
paper เป็นคำที่ไม่ชัดเจนและสามารถตีความได้ในหลายแง่มุม ซึ่งแต่ละบริษัทอาจตีความไม่เหมือนกัน จึงควร
เปลี่ยนใช้คำศัพท์อื่นที่มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากการหารือกับบริษัทที่ปรึกษาในเบื้องต้น วัตถุประสงค์ในการ
กำหนดให้บริษัทนำส่ง Technical paper เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการกำหนดเลือกนโยบายบัญชีเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้น ขอบเขตของข้อมูล ในเอกสารดังกล่าวจึง หมายความถึงนโยบายบัญชีที่บริษัทเลือกใช้ ทั้งนี้ จะนำ
ข้อเสนอแนะไปปรับแก้ โดยดำเนินการระบุรายละเอียดเนื้อหาในรายงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเปลี่ยน
ใช้คำศัพท์อื่นที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จากนั้นจะทำการสื่อสารไปยังภาคธุรกิจในลำดับต่อไป
นายศิริ สวรรค์พรเพ็ญ ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย สอบถามที่ประชุมว่าการนำส่งงบการเงิน
Parallel Run ตามแผนการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ที่ 1 หมายรวมถึงการนำส่งรายงาน XML ด้วยหรือไม่
และในส่วนของกรอบระยะเวลาการนำส่งงบการเงิน Parallel Run สำหรับงวด 1 มกราคม 2566 และไตรมาส
1 ปี 2566 ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยมีการวางแผนในเบื้องต้นไว้เป็นวัน ที่ 30 กันยายน 2566 ทั้งนี้
กรอบระยะเวลาทีส่ ำนักงาน คปภ. กำหนดไว้วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
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ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำนักงาน คปภ. มีความตั้งใจให้ภาคธุรกิจนำส่งทั้งงบการเงิน
Parallel และรายงาน XML อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันระบบงานใหม่ที่ใช้รองรับข้อมูล IFRS17 อยู่ระหว่างการ
วางแผนดำเนินการพัฒนา จึงต้องคำนึงถึงความคืบหน้าในการพัฒนาระบบที่ใช้รองรับข้อมูลด้วย ทั้งนี้ จะทำการ
สื่อสารความคืบ หน้าเรื่องการนำส่ งข้ อมูล โดยในระหว่างการพัฒ นาระบบงานใหม่ภ าคธุรกิจสามารถให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระบบงานจากประเด็นปัญหาการใช้งานที่พบมายังสำนักงาน คปภ. เพื่อให้การ
พัฒนาระบบงานใหม่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับประเด็นการเปลี่ยนแปลงกรอบระยะเวลาการนำส่งงบ
การเงิน Parallel Run ที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เนื่องด้วยเป็นการนำส่งงบการเงิน ในรูปแบบ
ของงบการเงินประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ทำให้ผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการสอบทาน
จึงกำหนดกรอบระยะเวลาออกมาเป็นตามที่นำเสนอ
นางสาวพรประภา โกมลสุทธิ ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่าเรื่องกรอบ
ระยะเวลาการนำส่งงบการเงิน Parallel ตามแผนการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ที่ 1 ที่ต้องนำส่งในวันที่
31 สิงหาคม 2566 ซึ่งภาคธุรกิจเป็นช่วงที่บริษัทจัดทำงบการเงินสำหรับไตรมาส 2 ปี 2566 ตามมาตรฐาน
TFRS4 ซึ่งมีกำหนดส่งภายในกลางเดือนสิงหาคม 2566 ด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่างบการเงิน Parallel จะเป็นการ
นำส่งข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 และไตรมาส 1 ปี 2566 จึงมีความกังวลถึงกรอบระยะเวลาที่ค่อนข้าง
ใกล้กันจึงอาจไม่เพียงพอต่อการจัดทำงบการเงินดังกล่าวได้
นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่า หากการจัดทำ
งบการเงิน Parallel ตามแผนการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทได้ทดลองจัดทำ
งบตามมาตรฐาน IFRS17 การจัดทำงบการเงิน Parallel สำหรับไตรมาส 1 ปี 2566 ในรูปแบบงบการเงิน
ประจำปีอาจเป็นภาระให้กับภาคธุรกิจ และระบบงานอาจไม่สามารถรองรับได้ จึงเห็นควรให้มีการจัดทำเพียงงบ
การเงิน Parallel สำหรับงวด 1 มกราคม 2566 เพื่อใช้เป็นงบการเงินเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2567 เมื่อ
IFRS17 มีผลบังคับเท่านั้น โดยไม่ต้องจัดทำงบการเงินรายไตรมาส 1 ปี 2566 และผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีด้วยวิธีการที่ตกลงร่วมกัน (Agreed upon procedure) เนื่องจากโดยปกติบริษัทจะไม่ได้ออกแบบ
ระบบงานสำหรับข้อมูลรายไตรมาสให้มีการเปิดเผยรายละเอียดเช่นเดียวกับข้อมูลรายปี บริษัทจึงอาจมีข้อมูลไม่
เพียงพอต่อการจัดทำงบรายไตรมาสในรูปแบบงบการเงินรายปีได้
นางสาวเกษิณี รัตนโภคา ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย แจ้งต่อประชุมว่า การสอบทานงบการเงิน
Parallel ของผู้สอบบัญชี หากเป็นการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกัน (Agreed upon procedure) ทีไ่ ม่ใช่
กระบวนการสอบทานตามที่มาตรฐานบัญชีกำหนด (มีขอบเขตการตรวจสอบที่มากกว่า ) อาจส่งผลต่อความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน Parallel ทั้งนี้งบการเงินงวดดังกล่าวจะต้องมีการเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2567
ตาม IFRS17 ซึ่งบริษัทอาจต้องจ้างผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินปี 2566 อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะทำให้บริษัทมี
ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มได้
นายพีร ะพัฒ น์ เมฆสิงห์วี ผู้แทนสมาคมประกัน วินาศภัย ไทย สอบถามว่า แผนการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการทำงานและการควบคุมภายในที่ได้รับผลกระทบ สามารถขยายกรอบระยะเวลานำส่งจากเดิม ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2566 ขยายเป็นวันที่ 30 เมษายน 2566 ได้หรือไม่ เนื่องจากเอกสารดังกล่าวไม่ต้องได้รับ
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และไม่ต้องใช้ต่อยอดในการทำรายงานอื่น
ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในประเด็นดังกล่าวสำนักงาน คปภ. ขอนำมาหารือเพิ่มเติม
นางนงลั ก ษณ์ พุ ่ ม น้ อ ย ผู ้ แ ทนสมาคมประกั น ชี ว ิ ต ไทย สอบถามถึ ง รายละเอี ย ดรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน ซึ่งขอบเขตเนื้อหาที่
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นำเสนอซึง่ เทียบเคียงกับการรายงานกระบวนการปิดบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ แผนงานกระบวนดังกล่าวอาจไม่ได้มี
การจัดทำในทุกบริษัท และสอบถามว่ารายงานดังกล่าวจะได้รับการสอบทานโดยใคร ด้วยความถี่อย่างไร
นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย แจ้งต่อที่ประชุมว่าโดยทั่วไปแล้วหน้าที่ใน
การศึกษาและจัดทำเอกสารการควบคุมภายในและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน ผู้สอบ
บัญชีของบริษัทจะเป็นผู้จัดทำ ซึ่งบางบริษัทอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ ดังนั้น เอกสารดังกล่าวจึงไม่ใช่เอกสารที่ทุก
บริษัทจะจัดทำเป็นประจำ รวมถึงแต่บริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลที่มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน หากสำนักงาน คปภ.
กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำบริษัท จะต้องมีการจ้างผู้สอบบัญชีมาจัดทำเอกสารดังกล่าว อาจเป็นการเพิ่มภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทได้
ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงว่า รายงานการเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การรายงานทางการเงิ นเป็นรายงานที่นำส่งเพียงครั้งเดียวให้สำนักงาน คปภ. ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้
โดยไม่ต้องผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชี เพื่อให้สำนักงาน คปภ. ทำความเข้าใจในกระบวนการในการจัดทำ
งบการเงินตาม IFRS17 ของบริษัท รวมไปถึงนำมาใช้ในการวางแผนการตรวจสอบบริษัท ณ ที่ทำการ (On-site
examination) ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. จะหารือกับคณะทำงานย่อยฯ ในขอบเขตของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวให้
มีรายละเอียดที่ไม่ก่อให้เกิดภาระให้บริษัทและเป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน คปภ. ต่อไป
นางสาวเกษิณี รัตนโภคา ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย ให้ความเห็นว่า กรอบระยะเวลาในการ
นำส่งงบการเงิน Parallel ตามแผนการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ที่ 2 มีความกระชั้นชิดมากกว่าสถานการณ์
ที่ 1 จึงเห็นควรให้มีการนำส่งงบการเงิน Parallel ในลักษณะและกรอบระยะเวลาเช่นเดียวกับ สถานการณ์ที่ 1
คือ นำส่งงบการเงิน Parallel Run สำหรับงวด 1 มกราคม 2568 และไตรมาส 1 ปี 2568 ภายในวันที่ 31
สิงหาคม 2568 เท่านั้น
ฝ่ายเลขานุการฯ ชี้แจงถึงการวางแผนการจัดทำงบการเงิน Parallel Run ภายใต้สถานการณ์ที่ 2 ว่า
สำนักงาน คปภ. มีวัตถุประสงค์ให้ภาคธุรกิจได้ทดลองจัดทำงบการเงิน IFRS17 ทั้งในรูปแบบงบการเงินไตรมาส
และงบการเงินประจำปี อย่างไรก็ตาม สำนักงาน คปภ. จะได้นำข้อเสนอที่ได้รับไปพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติขอความอนุเคราะห์จากสำนักงาน คปภ. พิจารณาเกี่ยวกับ การจัดทำงบการเงิน
Parallel Run ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. มีการทบทวนรูป แบบการจัดทำงบการเงิน Parallel Run สำหรับงบการเงินไตรมาส โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อระหว่างการจัดทำในรูปแบบงบการเงินไตรมาสหรือ
รูปแบบงบการเงินประจำปี
2. พิจารณาความเหมาะสมของแผนการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ที่ 2 ในส่วนของความถี่ใน
การนำส่งงบการเงิน parallel run ให้มีกรอบระยะเวลาเช่นเดียวกับ สถานการณ์ที่ 1 คือ นำส่งงบการเงิน
Parallel Run สำหรับงวด 1 มกราคม 2568 และไตรมาส 1 ปี 2568 ภายในไตรมาส 3 ปี 2568
3. พิจารณาปรับเปลี่ยนคำว่า “Technical paper” ให้มีความชัดเจนมากขึ้น หรือระบุให้เข้าใจถึง
ขอบเขตทีต่ รงกันว่าเป็นการชี้แจงนโยบายบัญชีที่บริษัทเลือกใช้
4. ระบุขอบเขตรายงานการเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ
รายงานทางการเงินให้ชัดเจนว่าต้องมีข้อมูลใดบ้าง และต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีหรือไม่ อย่างไร
รวมทั้งทบทวนกรอบระยะเวลาการนำส่ง
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งกำหนดการประชุม คณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 3/2564 โดยมีท่านเลขาธิการ คปภ. เป็นประธาน ซึ่งมีกำหนด
เบื้องต้นเป็นวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.
มติที่ประชุม : รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.
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