รายงานการประชุมคณะทำงานย่อยรองรับประเด็นจากข้อกำหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันภัยฉบับที่ 17
ครั้งที่ 1/2563
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ.
สำนักงาน คปภ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นางสาววสุมดี วสีนนท์
นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา
นางสาวสมนา ทัฬหเมธา
นางเยาวภา ศรีวัฒนศักดิ์
นางสาวนภา ลิขิตไพบูลย์
นางสาวอุบลวรรณ แสงตรง
นางสาววันทนา เจียรวัชระมงคล
นางสาวญาดา สุขเกษม
นางสาวลลิดา ภัทรแสงไทย
นายชัชวาล จุฬาเรืองอักษร
นางสาวพิมลอร นวคุณ
นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ
นางสาวกฤษณ์รวีฐ์ เอี่ยมจรูญ
นางสาววราภรณ์ ทรงสวัสดิ์ชยั
นางสาวชชุเก้า วิไลลักษณ์
นางสาวกนิษฐา ฉลองมณีรัตน์
นางสาวธนัญญา มหาพรประจักษ์
นายพิภัชพล ศรีเจริญจิตร์

สมาคมประกันชีวิตไทย
1. คุณธานี ทรงธนเจริญกิจ
2. คุณณัฐพล วงศ์รัตนวิจิตร
3. คุณรสพร อัตตวิริยะนุภาพ
4. คุณปวันรัตน์ สัณหจริยา
5. คุณกัญจนา สร้อยดอกจิก
6. คุณอัญชลิกา กัญจนศุข
7. คุณธนภณ ควรพูลผล

รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ
(ที่ปรึกษา)
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย
(ประธาน)
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนโยบายเสถียรภาพระบบประกันภัย
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ 1
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ 2
ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มวิเคราะห์ 1/2
ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มตรวจสอบ 2/1
ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มตรวจสอบ 3/2
ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ
ผู้ชำนาญงานอาวุโส กลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์
ผู้ชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ กลุ่มสถิติธุรกิจประกันภัย
เจ้าหน้าที่ชำนาญการ กลุ่มวิเคราะห์ 2/1
เจ้าหน้าที่ กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ กลุ่มวิเคราะห์ 1/1

บจ. เอไอเอ
บจ. เอไอเอ
บจ. เอไอเอ
บมจ. เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต
บมจ. กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต
บมจ. ไทยประกันชีวิต
บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

-28.
9.
10.
11.
12.

คุณวิไลพร สุวรรณมาลัย
คุณบุญกาญจน์ รัตนาวิบูลย์
คุณจิรภักดิ์ แย้มภักดิ์
คุณจุราวรรณ สุทธิจันทร์
คุณอุมาพร ศรีศุภผล

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
1. คุณอำไพ บำรุงศักดิ์ศิลป์
2. คุณศิริ สวรรค์พรเพ็ญ
3. คุณสุพร เร้าปิติวงษ์กุล
4. คุณณิปุณ ทองยอดแก้ว
5. คุณชัชฎา ตัญตยาพิทักษ์

บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย
เจ้าหน้าที่สมาคมประกันชีวิตไทย
เจ้าหน้าที่สมาคมประกันชีวิตไทย
เจ้าหน้าที่สมาคมประกันชีวิตไทย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน
บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย
บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
เจ้าหน้าที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เจ้าหน้าที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงาน คปภ. ออกคำสั่งสำนักงาน คปภ.
ที่ 35/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยรองรับประเด็นจากข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ
ธุรกิจประกันภั ยฉบั บที่ 17 โดยแบ่ งคณะทำงานย่อยออกเป็น 4 คณะ ตามประเด็นจากข้อกำหนดใน IFRS 17 ที่
กำหนดไว้ เป็ น หลั กการซึ่ งต้ องอาศั ย การตี ความ รวมถึ งประเด็ น สื บ เนื่ องจากข้ อกำหนดของมาตรฐาน ได้ แก่
1) คณะทำงานย่อยด้านสัญญาประกันภัยและการวัดมูลค่า 2) คณะทำงานย่อยด้านความเสี่ยง สมมติฐาน และการ
ประกันภัยต่อ 3) คณะทำงานย่อยด้านนโยบายบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล และ 4) คณะทำงานย่อยด้านผลกระทบ
ทางภาษี โดยดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจ
สำหรับคณะทำงานย่อยด้านสัญญาประกันภัยและการวัดมูลค่า (คณะทำงานย่อยที่ 1) และคณะทำงาน
ย่ อยด้ านความเสี่ ยง สมมติ ฐาน และการประกั นภั ยต่ อ (คณะทำงานย่ อยที่ 2) ที่ จะดำเนิ นการในระยะที่ 1 จะ
ดำเนินการควบคู่ไปพร้อมกัน เนื่องจากประเด็นต่าง ๆ มีความต่อเนื่องกัน และองค์ประกอบส่วนใหญ่ของคณะทำงาน
ย่อยทั้ง 2 เป็นบุคคลเดียวกัน ในส่วนของคณะทำงานย่อยด้านนโยบายบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล (คณะทำงานย่อยที่
3) ที่จะดำเนินการในระยะที่ 2 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปลายปี 2563 หรือต้นปี 2564 ทั้งนี้ คณะทำงานย่อยที่ 1-3
ต้องรวมรวบประเด็นหรือข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านภาษี เพื่อส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่คณะทำงานย่อย
ด้านผลกระทบทางภาษี (คณะทำงานย่อยที่ 4) ไว้ใช้เพื่อดำเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

-3ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องเพื่อทราบ
2.1 รายชื่อคณะทำงานและผู้ประสานงานของสำนักงาน คปภ.
ฝ่ายเลขานุการนำเสนอรายชื่อคณะทำงานและผู้ประสานงานของสำนักงาน คปภ. ตามองค์ประกอบใน
คำสั่งสำนักงาน คปภ. ที่ 35/2563 ซึ่งกำหนดให้มีองค์ประกอบของคณะทำงานเป็นผู้แทนจากสายวิเคราะห์ธุรกิจ
ประกันภัย ผู้แทนจากสายตรวจสอบ และผู้แทนสายกฎหมายและคดี ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้พิจารณาส่งรายชื่อผู้แทน
ของสำนักงาน โดยมีรายนามดังเอกสารแนบ 1
มติที่ประชุม รับทราบ
2.2 รายชื่อคณะทำงานและผู้ประสานงานของภาคธุรกิจ
ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทยและผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทยนำเสนอรายชื่อคณะทำงานและผู้
ประสานงานของสำนักงาน คปภ. ตามองค์ประกอบในคำสั่งสำนักงาน คปภ. ที่ 35/2563 ซึ่งกำหนดให้มีองค์ประกอบ
ของคณะทำงานเป็ นผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทยและผู้ แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยทั้ง 2 สมาคมฯ ได้
พิจารณาส่งรายชื่อผู้แทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีรายนามดังเอกสารแนบ 2
ที่ปรึกษาฯ สอบถามสมาคมฯ ในประเด็นหารือกับกรมสรรพากรในอดีต ว่าเป็นเรื่องเดียวกันกับประเด็น
หารื อที่ สื บเนื่ องจาก IFRS17 ที่ จะดำเนิ นการหรือไม่ ซึ่ งผู้ แทนสมาคมประกันวินาศภั ยไทยให้ ข้อมู ลว่า ประเด็ นที่
คณะทำงานย่อยที่ 4 จะต้องดำเนินการหารือกับกรมสรรพากรจะมีหัวข้อไม่เหมือนกับการหารือในรอบก่อนที่มีเพียง
เรื่องเงินสำรอง ในขณะที่ประเด็นหารือสืบเนื่ องจาก IFRS17 มีเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น เบี้ยประกันภัย เงินสำรอง
ประกันภัย และค่าใช้จ่าย เป็นต้น รวมถึงจะต้องมีการเตรียมข้อมูลและตัวเลขของผลกระทบให้พร้อมก่อนเข้าหารือ
กับกรมสรรพากร อีกทั้ง ภาคธุรกิจเห็นควรให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับ IFRS17 แก่กรมสรรพากร เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในมาตรฐาน ซึ่งประธานฯ ได้ฝากให้ภาคธุรกิจช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติทางภาษี รวมถึงวิธี
ปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง ของต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาหารือกับกรมสรรพากร นอกจากนี้ ควร
หารือร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้รับรู้ถึงการดำเนินการต่าง ๆ ของคณะทำงาน ซึ่งจะทำให้
เกิดการสนับสนุนจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการดำเนินการหารือกับกรมสรรพากรต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 แผนการดำเนินงานของคณะทำงานย่อย
จากคณะทำงานย่อยรองรับประเด็นจากข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจ
ประกันภัยฉบับที่ 17 (คณะทำงานย่อยฯ) ทีส่ ำนักงาน คปภ. แต่งตั้งขึ้นจำนวน 4 คณะ ทางสมาคมประกันชีวิตไทย
และสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ จัดตั้งทีมงานตามหัวข้อของมาตรฐานที่แต่ละคณะทำงานย่อยรับผิดชอบ เพื่อ
ดำเนินการในรายละเอียด โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 14 ทีม พร้อมทั้งได้นำส่งแผนการดำเนินงานของทีมในระยะที่ 1

-4โดยสมาคมประกันชีวิตไทยคาดว่าจะนำเสนอเรื่อง Separation (การแยกองค์ประกอบของสัญญา) ต่อที่ประชุมได้
ในเดือนมีนาคม 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) สำหรับสมาคมประกันวินาศภัยคาดว่าจะนำเสนอเรื่อง
ดังกล่าวได้ในเดือนกันยายน 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า
ทีมงานของสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยกำหนดวันที่นำเสนอผลงานเรื่องเดียวกันต่าง
ช่วงเวลากัน ทำให้ ไม่ส ามารถนำเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ย วข้อ งกั บ ธุร กิจ ประกัน ภั ย (คณะกรรมการฯ) เพื่ อ ให้ ได้ ข้อสรุป ร่วมกัน ในคราวเดี ยว อี กทั้ ง ประธานฯ ได้
กำหนดให้ มีการจัดประชุมคณะทำงานย่อยฯ อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง เพื่อเป็นการกลั่นกรองเนื้อหาและ
ซักซ้อมความเข้าใจก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ดังนั้น จึงเห็ นควรให้ ส มาคมประกันชีวิตไทยและสมาคม
ประกันวินาศภัยไทยหารือร่วมกันถึงข้อสรุปของกรอบระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละหัวข้อ และให้ทีมงานทั้ง 2
สมาคมฯ สามารถส่งมอบผลงานและนำเสนอได้พร้อมกัน
ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทยได้แจ้งกระบวนการดำเนินงานว่า ความคืบหน้าของการดำเนินงานจะ
นำเข้ า คณะอนุ ก รรมการสมาคมเพื่ อ พิ จ ารณาให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ น จากนั้ น คณะอนุ ก รรมการจะนำเสนอต่ อ
คณะกรรมการสมาคมเพื่อทราบ ผู้แทนสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้แจ้งกระบวนการดำเนินงานว่า แต่ละทีมงาน
จะมีผู้นำทีม ซึ่งเป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสมาคมเพื่อทราบ
ทั้งนี้ การดำเนินงานของแต่ละทีม หากพบประเด็นปัญหาใดที่ติดขัดหรือขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ปัจจุบัน
ของสำนักงาน คปภ. ขอให้ทีมงานบันทึก ประเด็นดังกล่าวไว้ เพื่อใช้นำเสนอต่อคณะกรรมการฯ สำหรับ หาแนว
ทางแก้ไขต่อไป
ผู้แทนสมาคมฯ ขอนำประเด็นเรื่อง Transition approach (การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง) ซึ่งอยู่
ภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานของคณะทำงานย่อยที่ 1 ไปเริ่มดำเนินการในระยะที่ 2 เนื่องจากภาคธุรกิจพิจารณา
แล้วเห็นว่าเป็นประเด็นที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก มีความซับซ้อน และข้อกำหนดในมาตรฐานยังไม่ได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ซึ่งที่ประชุมไม่มีข้อขัดข้องใด ๆ
มติที่ประชุม เห็นชอบการนำประเด็น Transition approach (การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง) ไปเริ่ม
ดำเนินการในระยะที่ 2 และรายงานคณะกรรมการฯ เพื่อทราบในการประชุมครั้งถัดไป พร้อมทั้ง มอบสมาคม
ประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยหารือร่วมกันถึงกรอบระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละหัว ข้อให้
สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ เพื่อให้ทีมงานสามารถส่งมอบผลงานได้ในช่วงเวลา
เดียวกันและนำเสนอเพื่อทราบในการประชุมครั้งถัดไป
3.2 กำหนดการจัดประชุมครั้งถัดไป
เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ ได้รับการติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่นำเสนอต่อคณะ
กรรมการฯ ประธานฯ จึ งกำหนดให้ มีการจั ดประชุม คณะทำงานย่อยฯ ขึ้น เป็นรายไตรมาส ก่อนการประชุม
คณะกรรมการฯ โดยเสนอวันที่ประชุมคณะทำงานย่อยฯ เป็นดังนี้

-5การประชุมคณะทำงานย่อยรองรับประเด็นจากข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ
ธุรกิจประกันภัยฉบับที่ 17 (คณะทำงานย่อยฯ)
ครั้งที่ 1 : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 3 : วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ครั้งที่ 4 : วันที่ 24 กันยายน 2563
ครั้งที่ 5 : วันที่ 17 ธันวาคม 2563

เวลา 10.00 น.
เวลา 14.00 น.
เวลา 10.00 น.
เวลา 14.00 น.
เวลา 14.00 น.

การประชุม คณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่เกี่ ยวข้องกับ ธุรกิ จ
ประกันภัย (คณะกรรมการฯ)
ครั้งที่ 1 : วันที่ 28 เมษายน 2563
ครั้งที่ 2 : วันที่ 22 กรกฎาคม 2563
ครั้งที่ 3 : วันที่ 29 ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 4 : วันที่ 28 มกราคม 2564

เวลา 10.00 น.
เวลา 14.00 น.
เวลา 14.00 น.
เวลา 14.00 น.

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กำหนดวันประชุมตามที่เสนอ ทั้งนี้ สำหรับการประชุมคณะทำงานย่อยฯ
หากคณะทำงานส่ วนใหญ่ ติดภารกิจ อาจเปลี่ยนแปลงวันที่ ประชุมได้ รวมถึง หากต้องการให้ มีการจัดประชุม
เพิ่มเติมจากที่กำหนดสามารถประสานมายังสำนักงาน คปภ. ได้
ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่ม-ี
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.
*************************************
นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ / นางสาวพิมลอร นวคุณ
ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาววันทนา เจียรวัชระมงคล
ผู้สอบทานรายงานการประชุม

