
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย  

ครั้งที่ 1/2562 
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 14.30 น. 

ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 
 

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุทธิพล ทวีชัยการ  เลขาธิการ       ประธานกรรมการ 
2. นางสาววราวรรณ  เวชชสัสถ์ รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ   กรรมการ 
3. นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ ด้านกำกับ    กรรมการ 
4. นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการ สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย  กรรมการ 
5. นางสาวชญานิน เกิดผลงาม ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนามาตรฐานการกำกับ กรรมการ 
6. นายสมประโชค ปิยะตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับธุรกิจและการลงทุน  กรรมการ 
7. นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี   กรรมการ 
8. นางสาวปราณี เอกสุภักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 1  กรรมการ 
9. นายไพบูลย์ เปี่ยมเมตตา ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส     กรรมการ 

(แทน นายอาภากร ปานเลิศ)  ฝ่ายนโยบายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
10. นายนิติพงษ์  ปรัชญานิมิต สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย กรรมการ 

(แทน นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) 
11. นางอุณากร พฤฒิธาดา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  กรรมการ 
12. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  กรรมการ 
13. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  กรรมการ 
14. นางสาววันทนา เจียรวัชระมงคล ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มวิเคราะห์ 1/2   ผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นายชัชวาล จุฬาเรืองอักษร ผู้ชำนาญงานอาวุโส กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวญาดา สุขเกษม ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มตรวจสอบ 2/1   ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการลาประชุม 
1. นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 
2. นายสมเกียรติ ปัญหา ผู้ช่วยเลขาธิการสายตรวจสอบ 
3. นายอาภากร ปานเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
4. นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย 
5. นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
6. นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 
7. นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 
8. นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
9. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด    
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ผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้ติดตาม 
1. นางสาวอุบลวรรณ แสงตรง ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ 2 
2. นางสาวดนยรัตน์ แสงสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน สำนักเลขาธิการ 
3. นายชาญศักดิ์ ปิติสิริกุล หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 
4. นางปรียานุช จีระศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหนง่หัวหน้ากลุ่มนโยบายการกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
5. นางสาวพิมลอร นวคุณ ผู้ชำนาญงานอาวุโส กลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์ 
6. นางสาวศุภสุตา ชุติมาวงศ์ ผู้ชำนาญงานอาวุโส กลุ่มมาตรฐานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 
7. นางสาวพราภา ชินะประยูร เจ้าหน้าที่ชำนาญการ กลุ่มบริหารและวิชาการ 
8. นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
9. นายธานี  ทรงธนเจริญกิจ สมาคมประกันชีวิตไทย 
10.นางบุญกาญจน์ รัตนาวิบูลย์ สมาคมประกันชีวิตไทย 

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. 

ระเบียบวาระที ่1 :  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงาน คปภ. ได้ออกคำสั่งสำนักงาน 
คปภ. ที่ 558/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยมีท่าน
เลขาธิการเป็นประธานคณะกรรมการ และมีองค์ประกอบอีกจำนวน 22 รายชื่อ ประกอบด้วย รองเลขาธิการด้าน
ตรวจสอบ รองเลขาธิการด้านกำกับ รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ผู้ช่วยเลขาธิการสาย
วิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย ผู้ช่วยเลขาธิการสายตรวจสอบ ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนามาตรฐานการกำกับ ผู้ช่วย
เลขาธิการสายกำกับธุรกิจและการลงทุน ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ผู้ช่วยเลขาธิการสาย
กฎหมายและคดี ผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. นายกสมาคมประกันชีวิตไทย นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย นายก
สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  สอบบัญชี จำกัด บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด บริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และมีเจ้าหน้าที่สายวิเคราะห์ธุรกิจ
ประกันภัยและสายตรวจสอบเป็นฝ่ายเลขานุการ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การกำหนดทิศทางและนโยบายสำหรับการรองรับ
มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้เป็นหลักการ (Principle based) เป็นไปอย่างรอบคอบ ถูกต้องและครบถ้วน โดยมี
อำนาจหน้าที่ในการพิจารณากำหนดทิศทางและนโยบายสำหรับการรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  พิจารณาประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประกันภัย และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย พิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมให้แก่
ภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย 
รวมถึงแต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

มติที่ประชุม  รับทราบ    
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ระเบียบวาระที ่2 : เรื่องเพื่อทราบ 

วาระท่ี 2.1 ผลการสำรวจแผนการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับท่ี 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17)  

 ฝ่ายเลขานุการนำเสนอผลการสำรวจแผนการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสำหรับธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ( IFRS17) ที่รวบรวมได้จากแบบสำรวจที่
คณะทำงานเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันภัยฉบับที่ 17 ร่วมกัน
จัดทำขึ้น โดยได้ส่งแบบสำรวจให้บริษัทประกันภัยทุกบริษัทตอบ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และเก็บ
รวบรวมผลจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีบริษัทประกันภัยตอบกลับจำนวน 60 บริษัท จากจำนวนทั้งหมด 81 
บริษัท คิดเป็นร้อยละ 74 ของจำนวนบริษัทประกันภัยทั้งหมด โดยแบ่งเป็นบริษัทประกันชีวิตจำนวน 19 บริษัท 
จากทั้งหมดจำนวน 23 บริษัท และบริษัทประกันวินาศภัยจำนวน 41 บริษัท จากทั้งหมดจำนวน 58 บริษัท  

1) ความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมของบริษัทในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสำหรับธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS17)  

1.1) การวิเคราะห์และประเมินความแตกต่างในการนำ IFRS17 มาปฏิบัติใช้เปรียบเทียบ
กับมาตรฐานในปัจจุบัน (Gap analysis) มีบริษัทประกันภัยเริ่มดำเนินการแล้วคิดเป็นจำนวนร้อยละ 60 ของจำนวน
บริษัทประกันภัยที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด และมีบริษัทประกันภัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วร้อยละ 25 ของจำนวน
บริษัทประกันภัยที่ตอบแบบสำรวจทั้ งหมด ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยที่ยังไม่เริ่มดำเนินการส่วนใหญ่แจ้งว่าจะเริ่ม
ดำเนินการในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 และคาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 0.5-1 ปี 

1.2) การศึกษาผลกระทบในการนำ IFRS17 มาปฏิบัติใช้ (Impact Analysis) มีบริษัท
ประกันภัยเริ่มดำเนินการแล้วคิดเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของจำนวนบริษัทประกันภัยที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด และมี
บริษัทประกันภัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วร้อยละ 8 ของจำนวนบริษัทประกันภัยที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด ทั้งนี้ 
บริษัทประกันภัยที่ยังไม่เริ่มดำเนินการส่วนใหญ่แจ้งว่าจะเริ่มดำเนินการในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 และคาดว่าจะใช้
ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1-1.5 ปี 

1.3) การดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ IFRS 17 ช่วยเหลือบริษัทในการนำไป
ปฏิบัติใช้ (Implementation) มีบริษัทประกันภัยเริ่มดำเนินการแล้วคิดเป็นจำนวนร้อยละ 53 ของจำนวนบริษัท
ประกันภัยที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด และมีบริษัทประกันภัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วร้อยละ 23 ของจำนวนบริษัท
ประกันภัยที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยที่ยังไม่เริ่มดำเนินการส่วนใหญ่ให้เหตุผลที่ยังไม่เริ่ม
ดำเนินการว่าอยู่ระหว่างการรอผลจาก Gap analysis และ Impact Analysis หากพิจารณาตามขนาดของบริษัท
ประกันภัยจากปริมาณเบี้ยประกันภัยแล้ว พบว่า บริษัทประกันชีวิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั้งหมดที่ตอบแบบ
สำรวจเริ่มดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาแล้ว จะมีเพียงบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็กจำนวนไม่ถึงร้อยละ 50 ที่ยังไม่เริ่ม
ดำเนินการ ในขณะที่ บริษัทประกันวินาศภัยทุกขนาดประมาณร้อยละ 60 ยังไม่เริ่มดำเนินการดังกล่าว   

1.4) การนำเสนอแผนการนำ IFRS17 ไปปฏิบัติใช้ (Implementation plan/road map) 
ต่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (Board) มีจำนวนของบริษัทประกันภัยที่ Board รับทราบแผนดังกล่าวแล้วคิดเป็น
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จำนวนร้อยละ 33 ของจำนวนบริษัทประกันภัยที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด อย่างไรก็ตามยังมีจำนวนของบริษัท
ประกันภัยอีกร้อยละ 67 ของจำนวนบริษัทประกันภัยที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด ที่ Board ของบริษัทยังไม่รับทราบ
แผนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สำนักงาน คปภ. ได้มีการจัดงานสัมมนากรรมการบริษัทประกันภัย เพ่ือสื่อสารและสร้าง
ความตระหนักถึงผลกระทบและแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการปฏิบัติตาม IFRS17 

1.5) การนำ IFRS17 ไปปฏิบัติใช้ มีบริษัทประกันภัยเริ่มดำเนินการแล้วจำนวน 19 บริษัท 
คิดเป็นร้อยละ 32 ของจำนวนบริษัทประกันภัยที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 

2) การประเมินความพร้อมของบริษัทในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ
ธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS17) 

2.1) จำนวนบริษัทประกันชีวิตที่มีบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารขึ้นไปจนถึงระดับกรรมการ
ผู้จัดการหรือรองกรรมการผู้จัดการที่มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน มีจำนวนมากว่าร้อยละ 80 ของจำนวน
บริษัทประกันชีวิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด และมีจำนวนบริษัทประกันชีวิตมากถึงร้อยละ 95 ของจำนวนบริษัท
ประกันชีวิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด ที่มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นพนักงานประจำองค์กรและมีความรู้ความ
เข้าใจในมาตรฐาน นอกจากนี้ มีจำนวนบริษัทประกันชีวิตร้อยละ 79 ของจำนวนบริษัทประกันชีวิตที่ตอบแบบสำรวจ
ทั้งหมด ที่มีการตั้งคณะทำงานหรือทีมงานเพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับ IFRS17  

2.2) จำนวนบริษัทประกันวินาศภัยจำนวนร้อยละ 61 ของจำนวนบริษัทประกันวินาศภัยที่ตอบ
แบบสำรวจทั้งหมด มีกรรมการผู้จัดการหรือรองกรรมการผู้จัดการที่มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน และมีจำนวน
บริษัทประกันวินาศภัยร้อยละ 76 ของจำนวนบริษัทประกันวินาศภัยที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด มีผู้บริหารที่มีความรู้
ความเข้าใจในมาตรฐาน นอกจากนี้ มีจำนวนบริษัทประกันวินาศภัยร้อยละ 56 ของจำนวนบริษัทประกันวินาศภัยที่
ตอบแบบสำรวจทั้งหมด ที่มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นพนักงานประจำองค์กรและมีความรู้ความเข้าใจใน
มาตรฐาน อีกท้ัง มีจำนวนบริษัทประกันวินาศภัยร้อยละ 63 ของจำนวนบริษัทประกันวินาศภัยที่ตอบแบบสำรวจ
ทั้งหมด ที่มีการตั้งคณะทำงานหรือทีมงานเพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับ IFRS17  

2.3) การประมาณการต้นทุนในการนำ IFRS 17 ไปปฏิบัติใช้ เฉพาะส่วนที่เป็นรายจ่ายครั้งเดียว 
(One-off implementation costs) ของบริษัทประกันชีวิต โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 172 ล้านบาท แบ่งเป็น
บริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่ 468 ล้านบาท บริษัทประกันชีวิตขนาดกลาง 255 ล้านบาท และบริษัทประกันชีวิต
ขนาดเล็ก 53 ล้านบาท ทั้งนี้ มีค่าต่ำสุดและสูงสุดในภาพรวมอยู่ที่ 20 และ 804 ล้านบาท ตามลำดับ โดยต้นทุนส่วน
ใหญ่มาจากต้นทุนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.4) การประมาณการต้นทุนในการนำ IFRS 17 ไปปฏิบัติใช้ เฉพาะส่วนที่เป็นรายจ่ายครั้งเดียว 
(One-off implementation costs) ของบริษัทประกันวินาศภัย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 22 ล้านบาท แบ่งเป็น
บริษัทประกันวินาศภัยขนาดใหญ่ 44 ล้านบาท บริษัทประกันวินาศภัยขนาดกลาง 21 ล้านบาท และบริษัทประกัน
วินาศภัยขนาดเล็ก 11 ล้านบาท ทั้งนี้ มีค่าต่ำสุดและสูงสุดในภาพรวมอยู่ที่ 1 แสน และ 70 ล้านบาท ตามลำดับ โดย
ต้นทุนส่วนใหญ่มาจากต้นทุนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดจ้างที่ปรึกษา 
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3) การสำรวจปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีสำคัญในการดำเนินการเพ่ือรองรับการปฏิบัติตาม IFRS 
17 ของบริษัท 5 อันดับที่ได้รับการเลือกมากที่สุด ได้แก่ 

 (1) อันดับที่ 1 เรื่อง ความซับซ้อน/ไม่ชัดเจนในรายละเอียดของมาตรฐาน 
 (2) อันดับที่ 2 เรื่อง ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรภายในองค์กรของบริษัท 
 (3) อันดับที่ 3 เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (4) อันดับที่ 4 เรื่อง ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่รองรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
 (5) อันดับที่ 5 เรื่อง งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ 

4) การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) 
 พบว่ามีบริษัทประกันภัยจำนวนร้อยละ 73 ของจำนวนบริษัทประกันภัยที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด

ที่จะใช้สิทธิยกเว้นการถือปฏิบัติตาม TFRS 9 เป็นการชั่วคราว ตามข้อกำหนดในมาตรฐานการายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. อยู่ระหว่างการสื่อสารบริษัท เพ่ือสร้างความเข้าใจในข้อกำหนดของ
มาตรฐาน เกี่ยวกับการใช้สิทธิยกเว้นดังกล่าว 

หมายเหตุ ผลการสำรวจดังกล่าวข้างต้นใช้ในการประชุมของสำนักงาน คปภ. เท่านั้น สำนักงานขอสงวน
สิทธิ์ในการจัดทำลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ซ้ำ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาต เปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออก
ประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ขาย ถ่ายโอน หรือดำเนินการอ่ืน ๆ ใดในลักษณะเดียวกัน โดยปราศจาก
ความยินยอมเป็นหนังสือ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระที่ 2.2 การดำเนินการจัดการสัมมนากรรมการบริษัทประกันภัยประจำปี 2562 (Board 
Forum 2019)  

 ฝ่ายเลขานุการนำเสนอผลการดำเนินการจัดการสัมมนากรรมการบริษัทประกันภัย ประจำปี 2562 
(Board Forum 2019) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนักถึงบทบาทในการร่วมกันกำกับดูแลธุรกิจ
ประกันภัย (Corporate Governance) และเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
17  โดยงานสัมมนาดังกล่าวได้แบ่งการจัดงานออกเป็น 2 วัน ได้แก่ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 สำหรับกรรมการ
บริษัทประกันชีวิต และวันที่ 17 ธันวาคม 2562 สำหรับกรรมการบริษัทประกันวินาศภัย 
 ประเด็นจากภาคธุรกิจประกันชีวิตที่ให้สำนักงาน คปภ. พิจารณา คือ เหตุผลความจำเป็นในการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน การพิจารณาความพร้อมของแต่ละบริษัท และกระบวนการรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน 

ข้อสังเกตจากที่ประชุม 

 ประธานฯ แจ้งข้อมูลที่ได้รับจากการจัดงานสัมมนากรรมการบริษัทประกันวินาศภัยเมื่อช่วงเช้า (17 
ธันวาคม 2562) ว่า เป็นที่เห็นตรงกันว่าธุรกิจประกันวินาศภัยต้องมีการปรับตัวอีกมากเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตาม
มาตรฐานดังกล่าวได้ โดยปัญหาใหญ่คือเรื่องทรัพยากรที่มีจำกัด ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี นักคณิตศาสตร์
ประกันภัย รวมถึงบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้ จากการหารือกับบริษัท 
Munich Re. พบว่าบริษัทประกันภัยที่มีสาขาต่างประเทศจะมีความได้เปรียบในเรื่องการแบ่งปันทรัพยากรรวมถึง
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แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างไรก็ตาม IFRS17 ถือเป็นเรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ส่งผลกระทบ
ทั่วโลก ทั้งนี้ ทางสำนักงาน คปภ. มองว่าผู้รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการดูแลให้ภาคธุรกิจปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เป็นสากลคือสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด
ดังกล่าว สำนักงาน คปภ. จะเป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้น 

 นางอุณากร พฤฒิธาดา ชี้แจงว่าทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะเป็นผู้ขับเคลื่อนให้บริษัทต่างๆ ปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลภายในระยะเวลาที่ประเทศไทยให้สัญญาไว้กับสากล สำหรับการปฏิบัติตาม TFRS สามารถชะลอ
การปฏิบัติตามมาตรฐานได้เพียง 1 ปีเท่านั้น ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงาน 
คปภ. เป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลกระทบจากความแตกต่างของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปัจจุบัน
และฉบับที่ 17 อย่างถูกต้องและครบถ้วน เนื่องจาก สภาวิชาชีพบัญชีฯ ไม่สามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเอง
ได้ เพราะมีประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าและความเป็นอิสระในการดำเนินงาน 

 ประธานฯ แจ้งว่าสำนักงาน คปภ. จะดำเนินงานคู่ขนานไปกับทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพ่ือให้ทุกอย่าง
สอดคล้องและเป็นที่เข้าใจตรงกัน ไม่ว่าจะเป็นการออกแนวปฏิบัติ (Guideline) หรือแนวทางการ Implementation 
ซึ่งขณะนี้ สำนักงาน คปภ. ได้มีการเชิญผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ เข้ามาร่วมในคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
ต่างๆ ด้วยแล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยค่อนข้างได้รับผลกระทบในหลายๆ เรื่อง การดำเนินการใดๆ 
จึงต้องเป็นไปอย่างรอบคอบและค่อยเป็นค่อยไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่3 : เรื่องเพื่อพิจารณา 

  วาระท่ี 3.1 แผนการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17) 

 ฝ่ายเลขานุการเสนอแผนการเตรียมความพร้อมฯ เพื่อให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา ดังนี้ 
 ปี 2561 สำนักงาน คปภ. เริ่มเตรียมความพร้อมในการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจจาก 

IFRS17 ในเบื้องต้น โดยจ้างที่ปรึกษาจากบริษัท PwC ผลสรุปจากการศึกษา บริษัทส่วนใหญ่มีความกังวลในเรื่อง
บุคลากร ระบบงานและเงินทุน และได้นำผลจากการศึกษาไปจัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้นกับภ าคธุรกิจรวมถึง 
บุคลากรในสำนักงาน คปภ. 

ปี 2562 สำนักงาน คปภ. หารือร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยและสมาคมประกันชีวิตไทยเพ่ือ
ทราบถึงแผนการเตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจ และประเด็นที่มีต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานฯ จากนั้น 
สำนักงาน คปภ. ได้จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน เพ่ือดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบจาก IFRS17 ต่อภาค
ธุรกิจ พร้อมติดตามแผนการปฏิบัติ พร้อมกันนี้ ในเดือนธันวาคม 2562 สำนักงาน คปภ. ได้จัดงาน Board Forum 
เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจตลอดจนบทบาทของผู้บริหารในการสนับสนุนการใช้ IFRS17 

ปี 2563 สำนักงาน คปภ. มีแผนว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาผลกระทบของมาตรฐานต่อหลักเกณฑ์
การกำกับฐานะการเงิน การตรวจสอบบริษัทประกันภัย รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการตีความใน
ส่วนที่มาตรฐานกำหนดไว้เป็นหลักการซึ่งต้องอาศัยการตีความซึ่งเป็นฉบับร่าง สำหรับส่วนที่เก่ียวข้องกับภาคธุรกิจ 
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จะนำประเด็นหารือดำเนินการผ่านคณะกรรมการ ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมเพ่ือรายงานผลการดำเนินการของ
คณะทำงานไตรมาสละครั้ง 

ปี 2564 สำนักงาน คปภ. คาดว่าผลจากการจ้างที่ปรึกษาในปี 2563 รวมถึงผลการดำเนินการของ
คณะกรรมการและคณะทำงาน จะได้รายงานสรุปข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการตีความในส่วนที่มาตรฐาน
กำหนดไว้เป็นหลักการซึ่งต้องอาศัยการตีความ ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจะนำมาใช้ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับ
ฐานะการเงิน แนวทางการตรวจสอบ แบบงบการเงิน รวมถึงรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะดำเนินการจัดอบรม
ให้กับภาคธุรกิจ เพ่ือให้สามารถทดลองจัดทำและนำส่งงบการเงิน พร้อมทั้งสามารถแสดงความเห็นต่อร่างประกาศ 
คปภ. ที่ปรับปรุงใหม่ได้  และภายหลังจากการปรับปรุงประกาศ คปภ. จะดำเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
(ระบบ CRR) เพ่ือรองรับ IFRS17 

ปี 2565 สำนักงาน คปภ. คาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงระบบ CRR และทดสอบระบบให้แล้วเสร็จ 
เพ่ือให้ภาคธุรกิจทดลองจัดทำและนำส่งรายงาน XML คู่ขนานตาม TFRS9 และ IFRS17 ผ่านระบบ CRR 

ข้อสังเกตจากที่ประชุม 

 นางอุณากร พฤฒิธาดา แจ้งว่าสภาวิชาชีพบัญชีฯ ต้องการทราบผลกระทบในงบกำไรขาดทุนของ
ธุรกิจประกันภัย เพ่ือนำไปใช้พิจารณาถึงแนวทางการรองรับหรือการผ่อนปรนการบังคับใช้มาตรฐาน  

 ประธานฯ เสนอให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ ดำเนินการสรุปประเด็นจากข้อกำหนดในมาตรฐานเป็นลักษณะ
คำถามเพ่ือใช้ประกอบการทำประชาพิจารณ์มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย 
ฉบับภาษาไทย (TFRS 17) เพราะจะทำให้ได้รับการตอบรับมากกว่าการส่งเพียงมาตรฐานให้ศึกษากันเอง 

 นางอุณากร พฤฒิธาดา เสนอให้สำนักงาน คปภ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหรือการสัมมนาเพ่ือเชิญ
ผู้บริหารระดับสูง นักคณิตศาสตร์ประกันภัย และนักบัญชีของบริษัทประกันภัย มาร่วมรับฟังสภาวิชาชีพบัญชีฯ ชี้แจง
ทำความเข้าใจในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ฉบับภาษาไทย (TFRS 17) 
เนื่องจาก หากสภาวิชาชีพบัญชีฯ เป็นผู้จัดสัมมนา กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมของบริษัทประกันภัยจะเป็นนักบัญชีเท่านั้น 
ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวต้องการบุคลากรมากกว่าเพียงนักบัญชีมาทำความเข้าใจ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบแผนการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง 
สัญญาประกันภัย (IFRS 17) ที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ โดยสำนักงานจะร่วมดำเนินการกับภาคธุรกิจและบริษัทที่
ปรึกษาในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการของมาตรฐาน และให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ ติดตามการ
ดำเนินงานอย่างใกล้ชิด 

    วาระที่ 3.2 การแต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อรองรับประเด็นจากข้อกำหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17) 

จากการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจ
ประกันภัย ฉบับที่ 17 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คณะทำงานได้มีมติให้ดำเนินการแบ่งกลุ่ม
ประเด็นหารือจากข้อกำหนดในมาตรฐานออกเป็น 4 กลุ่มและแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ โดยกลุ่มที่ 1 และ



- 8 - 
 

กลุ่มที่ 2 จะอยู่ในการดำเนินการในระยะที่ 1 และกลุ่มที่ 3 และ 4 จะดำเนินการในระยะที่ 2  ฝ่ายเลขานุการได้
นำเสนอขอบเขตของการดำเนินงาน มีดังนี้   

 คณะทำงานย่อยกลุ่มที่ 1 สัญญาประกันภัยและการวัดมูลค่า จะเป็นกลุ่มที่พิจารณาประเด็นการ
รวมและการแยกองค์ประกอบของสัญญา รวมถึงขอบเขตของสัญญา การวัดมูลค่า ระดับของการจัดกลุ่มสัญญา
ประกันภัย ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย และการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

 คณะทำงานย่อยกลุ่มที่ 2 ความเสี่ยง สมมติฐานและการประกันภัยต่อ จะเป็นกลุ่มที่พิจารณา
ประเด็นอัตราคิดลด ค่าปรับปรุงความเสี่ยง กำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา และหน่วยของความคุ้มครอง 
รวมถึงสัญญาที่สร้างภาระ และวิธีปฏิบัติของสัญญาประกันต่อ 

 คณะทำงานย่อยกลุ่มท่ี 3 นโยบายบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล จะเป็นกลุ่มที่พิจารณาประเด็นการ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล และนโยบายบัญชี 

 คณะทำงานย่อยกลุ่มที่ 4 ผลกระทบทางภาษี จะเป็นกลุ่มที่พิจารณาประเด็นทางภาษี โดยนำผล
การดำเนินงานจากกลุ่มต่างๆ มาประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้  คณะทำงานย่อยจะประกอบไปด้วยบุคลากรจากภาคธุรกิจและสำนักงาน คปภ. ในการ
ดำเนินงานร่วมกัน โดยในแต่ละคณะจะกำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มประเด็นเป็นผู้นำกลุ่ม โดยภาคธุรกิจได้
นำส่งรายชื่อผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานย่อย เรียบร้อยแล้ว 

ข้อสังเกตจากที่ประชุม 

 คณะทำงานย่อยดังกล่าวข้างต้นมีขอบเขตการดำเนินงานคือการจัดทำคู่มือการตีความมาตรฐาน
หรือคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานเท่านั้น ซึ่งคู่มือดังกล่าวไม่ได้เป็นข้อบังคับ
ทางกฎหมายที่ทุกบริษัทต้องปฏิบัติตาม หากบริษัทใดมีแนวทางที่ต่างออกไปแต่ไม่ขัดต่อหลักการของมาตรฐาน
และสามารถเป็นที่ยอมรับได้จากผู้สอบบัญชี ก็สามารถปฏิบัติตามแนวทางของตนได้ 

 ประธานฯ ได้พิจารณารายละเอียดของประเด็นที่คณะทำงานฯ ได้แบ่งไว้ในแต่ละกลุ่ม และแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบถึงองค์ประกอบของคณะทำงานย่อยแต่ละคณะ ในส่วนของสำนักงาน คปภ. ว่าอาจจะ
ประกอบด้วยผู้แทนจากสายงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 (1) คณะทำงานย่อยด้านสัญญาประกันภัยและการวัดมูลค่า ให้ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับ
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย เป็นประธาน และผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนโยบายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย เป็น
เลขานุการ 
 (2) คณะทำงานย่อยด้านความเสี่ยง สมมติฐาน และการประกันภัยต่อ ให้ ผู้ช่วยเลขาธิการสาย
พัฒนามาตรฐานการกำกับ เป็นประธาน และผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายนโยบายเสถียรภาพระบบประกันภัย 
เป็นเลขานุการ 
 (3) คณะทำงานย่อยด้านนโยบายบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล ให้ ผู้ช่วยเลขาธิการสายวิเคราะห์
ธุรกิจประกันภัย เป็นประธาน และผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์ เป็นเลขานุการ 
 (4) คณะทำงานย่อยด้านผลกระทบทางภาษี  ให้ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี เป็น
ประธาน และผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวางแผนและพัฒนากฎหมาย เป็นเลขานุการ 
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 อย่างไรก็ตาม สำนักงาน คปภ. ต้องหารือกันภายในถึงการจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมในการ
ดำเนินงานแต่ละคณะทำงานย่อยข้างต้นอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ คณะทำงานย่อย 4 คณะดังกล่าว อาจจะดำเนินงานแล้ว
รายงานผลต่อคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย
โดยตรง ไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สำหรับธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 17 เพ่ือลดระยะเวลาและข้ันตอนในการดำเนินงาน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบการจัดตั้งคณะทำงานย่อย 4 คณะ โดยแบ่งขอบเขตการดำเนินงานของแต่ละ
คณะทำงานย่อยตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ โดยคณะทำงานย่อยจะนำเสนอความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ
กำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยโดยตรง และสำหรับองค์ประกอบ
ของคณะทำงานย่อยดังกล่าวจะประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาคธุรกิจและสำนักงาน คปภ. ทั้งนี้ ประธานฯ มอบให้
รองเลขาธิการ ด้านกำกับ และรองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ หารือเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะทำงานชุดต่างๆ 
ให้เกิดความเหมาะสม 

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี-     

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

************************************* 

นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ   
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางสาววันทนา เจียรวัชระมงคล 
ผู้สอบทานรายงานการประชุม 


