
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย  

ครั้งที่ 1/2563 
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.30 น. 

ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. 
 

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุทธิพล ทวีชัยการ  เลขาธิการ    ประธานกรรมการ 
2. นางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ    
3. นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 
4. นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการสายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย  
5. นางสาวชญานิน เกิดผลงาม ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนามาตรฐานการกำกับ 
6. นางสาวอายุศรี คำบรรลือ ผู้ช่วยเลขาธิการสายตรวจสอบ 
7. นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี 
8. นางสาวปราณี เอกสุภักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 1 
9. นางสาวหนึ่งฤทัย เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับการลงทุนบริษัทประกันภัย  

(แทน ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับธุรกิจและการลงทุน)  
10. นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 
11. นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย 
12. นางอุณากร พฤฒิธาดา สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
13. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
14. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
15. นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
16. นางรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
17. นายเฉลิมพร เหลืองทิมากุล บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 

(แทน นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์)  
18. นางเยาวภา ศรีวัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์   เลขานุการ 
19. นางสาววันทนา เจียรวัชระมงคล ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มวิเคราะห์ 1/2   ผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นายชัชวาล จุฬาเรืองอักษร ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. นางสาวญาดา สุขเกษม ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มตรวจสอบ 2/1   ผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ ผู้ชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการลาประชุม 
1. นายอาภากร ปานเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
2. นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
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ผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้ติดตาม 

1. นางสาวอุบลวรรณ แสงตรง ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ 2 
2. นายชาญศักดิ์ ปิติสิริกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานเงินกองทุนและความมั่นคงทางการเงิน 
3. นางสาวณิชา ราชฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานสำรองประกันภัย  
4. นางสาวมาลัย ศรีบัว ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มวิเคราะห์ 2/2 
5. นางสาวลลิดา ภัทรแสงไทย ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มตรวจสอบ 3/1 
6. นางสาวพิมลอร นวคุณ ผู้ชำนาญงานอาวุโส กลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์ 
7. นางสาวศุภสุตา ชุติมาวงศ์ ผู้ชำนาญงานอาวุโส กลุ่มมาตรฐานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 
8. นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
9. นางสาวลสิตา มากัต บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 
10. นางสาวเกตุวิลัย พรวุฒิพันธุ์  บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
11. นางสาวจอมขวัญ จันทร์ผา บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
12. นางสาวสกุณา แย้มสกุล บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
13. นายธานี  ทรงธนเจริญกิจ    สมาคมประกันชีวิตไทย 
14. นางสาวรสพร  อัตตวิริยะนุภาพ สมาคมประกันชีวิตไทย 
15. นายณัฐพล วงศ์รัตนวิจิตร สมาคมประกันชีวิตไทย 
16. นางสาวเกษิณี รัตนโภคา     สมาคมประกันชีวิตไทย 
17. นางสาวจุราวรรณ สุทธิจันทร์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
18. นายนิติพงษ์  ปรัชญานิมิต     สมาคมประกันชีวิตไทย 
19. นางสาววิไลพร สุวรรณมาลัย       สมาคมประกันชีวิตไทย 
20. นางสาวอัญชลิกา กัญจนศุข       สมาคมประกันชีวิตไทย 
21. นายธนพล ควรพูนผล         สมาคมประกันชีวิตไทย 
22. นายจิรภักดิ์ แย้มภักดิ์          สมาคมประกันชีวิตไทย 
23. นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
24. นางสุนีย์ ศรีสุขทวีรัตน์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
25. นางสาวสุพร เร้าปิติวงษ์กุล สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
26. นายศิริ สวรรค์พรเพ็ญ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
27. นางทิพวรรณ เลิศถาวรธรรม สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
28. นางสาวณิปุณ ทองยอดแก้ว สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
29. นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
30. นางสาวศิริฟ้า ทวีผลเจริญ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
31. นางอำไพ บำรุงศักดิ์ศิลป์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
32. นางสาวสมพร สุราช สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
33. นางชัชฎา ตัญตยาพิทักษ์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
34. นางสาวญาราภรณ์ มะลิแตง สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
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วาระที ่1 :  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักงาน คปภ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย (คณะกรรมการฯ) 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อำนาจหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและนโยบายสำหรับ
การรองรับประเด็นที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดไว้เป็นหลักการ (Principle based) ซึ่งต้องอาศัยการตีความ และ
คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562  ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้วางแผนที่จะ
จัดการประชุมคณะกรรมการฯ ขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จึงทำให้ต้องงดการประชุมคณะกรรมการฯ ในช่วงต้นปี 2563 และทำให้การประชุม
คณะกรรมการฯ ในครั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563  ทั้งนี้ นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมประกันชีวิตไทย เข้าร่วมประชุมแบบทางไกลผ่านสื่อ 

สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก ที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อรองรับประเด็นจากข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
17 เรื ่อง สัญญาประกันภัย รวม 4 คณะ อันได้แก่ 1) คณะทำงานย่อยด้านสัญญาประกันภัยและการวัดมูลค่า  
2) คณะทำงานย่อยด้านความเสี่ยง สมมติฐาน และการประกันภัยต่อ 3) คณะทำงานย่อยด้านนโยบายบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูล และ 4) คณะทำงานย่อยด้านผลกระทบทางภาษี  สำนักงาน คปภ. จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงาน
ย่อยทั้ง 4 คณะเรียบร้อยแล้ว ตามคำสั่งที่ 35/2563  ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 ซึ่งองค์ประกอบของแต่ละคณะ
จะมีผู้แทนทั้งจากสำนักงาน คปภ. จากสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยคณะทำงานย่อยที่ 
1 และคณะทำงานย่อยที่ 2 มีผู้ช่วยเลขาธิการสายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยเป็นประธาน คณะทำงานย่อยที่  3 มี
ผู้ช่วยเลขาธิการสายตรวจสอบเป็นประธาน คณะทำงานย่อยที่ 4  มีผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดีเป็นประธาน 
โดยมีรองเลขาธิการด้านตรวจสอบเป็นที่ปรึกษาของคณะทำงานย่อยที่ 1 ถึง 3 และรองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี 
และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานย่อยที่ 4 ทั้งนี้ การที่สำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจ มีการ
ดำเนินการร่วมกันในแต่ละคณะทำงานย่อย จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า แต่ละประเด็นที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันภัยฉบับที่ 17  จะมีแนวทางในการดำเนินการที่ได้รับการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ก็จะเป็นการรับทราบความคืบหน้า รวมถึงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่
ภาคธุรกิจเสนอ 

มติที่ประชุม : รับทราบ    

วาระที ่2 : รับรองรายงานการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่าได้จัดทำร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และได้ดำเนินการเวียนร่างรายงานการประชุมดังกล่าวเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยไม่มีกรรมการท่านใดแจ้งขอ
แก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 
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วาระท่ี 3 : เรื่องเพื่อทราบ 

 3.1) การเลื ่อนวันเริ ่มมีผลบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่ 17 เรื ่อง สัญญา
ประกันภัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) 

  ฝ่ายเลขานุการรายงานข้อมูลว่า เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ (The International Accounting Standard Board : IASB) ได้ประกาศมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศฉบับที่ 17  เรื่อง สัญญาประกันภัย (International Financial Reporting Standard 
: IFRS17) โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้กับบริษัทที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ สำหรับงวดบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 (ค.ศ. 2021) จากนั้นเมื่อเดือนมิถุนายน 
2562 ทาง IASB ได้ออกประกาศแก้ไขร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (Amendments to 
IFRS17) ซึ่งมีประเด็นเรื่องให้เลื ่อนวันเริ ่มมีผลบังคับใช้ออกไปเป็นสำหรับ งวดบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2565 (ค.ศ. 2022) และในเดือนมิถุนายน 2563 ทาง IASB ได้มีมติปรับแก้ไขวันเริ่มมีผลบังคับใช้เป็น
สำหรับงวดบัญชีเริ ่มต้นในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 2566 (ค.ศ. 2023) ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย 
กำหนดให้การมีผลบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินต่าง ๆ ในประเทศไทย มีผลภายหลังจากที่
ต่างประเทศบังคับใช้แล้ว 1 ปี ดังนั้น คาดว่าประเทศไทยจะมีการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
17 (IFRS17) สำหรับงวดบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ย้อนหลังจากวันที่มีผลบังคับ จะสามารถกำหนดแผนการดำเนินงานในภาพใหญ่ของสำนักงาน คปภ. ได้ดังนี้ 
  ปี 2563 – 2564 : ดำเนินการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
อาทิเช่น ศึกษาผลกระทบ กำหนดแนวทางปฏิบัติหรือแนวทางการตีความ ปรับปรุงแบบงบการเงิน เป็นต้น 
  ปี 2565 : ปรับปรุงระบบสารสนเทศของสำนักงาน เพ่ือรองรับการกำกับดูแล 
  ปี 2566 : ให้บริษัทประกันภัยเริ่มดำเนินการทดสอบการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
  ปี 2567 : มาตรฐานเริ่มมีผลบังคับใช้ 

นางอุณากร พฤฒิธาดา ตัวแทนจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบว่าขณะนี้คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีฯ ชุดปัจจุบันดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี และหมดวาระลงแล้ว ซึ่งได้
มีการกำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญ เพ่ือเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ ประธานคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
และคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563  

มติที่ประชุม : รับทราบการเลื่อนวันเริ ่มบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื ่อง สัญญา
ประกันภัย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ( IASB) ซึ่งสำหรับประเทศไทยจะมี
การบังคับใช้ สำหรับงวดบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป 

 3.2) ผลการดำเนินการจัดทำตัวอย่างแนวปฏิบัติการแยกองค์ประกอบของสัญญา (Separation) 

  ฝ่ายเลขานุการรายงานว่า ตามท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า สำนักงาน คปภ. ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานย่อยเพื่อรองรับประเด็นจากข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญา
ประกันภัย (คณะทำงานย่อยฯ) ขึ้นนั้น คณะทำงานย่อยฯ ได้มีการจัดประชุมครั้งที่ 1/2563 ไปเมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีการพิจารณาแผนการดำเนินงานของคณะทำงานย่อยฯ ซึ่งมีมติแบ่งการดำเนินงาน
ออกเป็น 2 ระยะและแบ่งทีมงานออกตามหัวข้อต่าง ๆ ที่กำหนดในมาตรฐานเป็นทั้งหมด 14 ทีม พร้อมทั้งได้
นำส่งแผนการดำเนินงานของทีมในระยะที่ 1 โดยสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยมีส่งผู้
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แทนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อเข้าร่วมดำเนินการอย่างเต็มที่ และในหัวข้อแรกที่คณะทำงานย่อยฯ จะ
ดำเนินการคือเรื่อง “การแยกองค์ประกอบของสัญญา (Separation)”  
  ในปัจจุบันทีมงานในฝั่งของภาคธุรกิจทั้งสมาคมประกันชีวิตและสมาคมประกันวินาศภัยได้ร่างแนว
ปฏิบัติการแยกองค์ประกอบของสัญญา (Separation) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในเค้าโครงของร่างแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวจะประกอบไปด้วย บทอ้างอิงมาตรฐาน ประเด็นที่ต้องพิจารณาในหัวข้อนั้น ๆ การวิเคราะห์แนวทางวิธีการ
ปฏิบัติ และตัวอย่างการพิจารณา ทั้งนี้ คณะทำงานย่อยที่ 1 จะดำเนินการพิจารณาร่างแนวปฏิบัติการแยก
องค์ประกอบของสัญญา (Separation) ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำเสนอรายละเอียดให้คณะกรรมการกำหนด
นโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประกันภัยเพ่ือพิจารณาต่อไป  

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินการจัดทำตัวอย่างแนวปฏิบัติการแยกองค์ประกอบของสัญญา (Separation) 

3.3) การจัดจ้างที่ปรึกษา “โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 เรื่องสัญญาประกันภัย” 

  ฝ่ายเลขานุการชี้แจงว่า ด้วยสำนักงาน คปภ. ได้จัดทำแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 
2559 - 2563) ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 การพัฒนามาตรฐานการกำกับตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลให้
ธุรกิจประกันภัยมีความเข้มแข็ง มีการบริหารงานที่ดี โดยหนึ่งในมาตรการดังกล่าวคือ การกำกับดูแลและผลักดัน
ให้ธุรกิจประกันภัยสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที ่ 17 เรื ่อง สัญญา
ประกันภัย ได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้การรายงานทางการเงินเป็นไปตามหลักสากล เป็นที่ยอมรับในด้านการจัดทำ
และนำเสนอข้อมูลที่เป็นรูปแบบเดียวกันตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ อีกทั้ง เพื่อทำให้
ข้อมูลงบการเงินมีความชัดเจนโปร่งใสมากข้ึน  

เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมและการรับมือผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย เป็นไปอย่างรอบคอบและครบถ้วน สำนักงาน คปภ. จึงมีการจัดจ้าง บริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นที่ปรึกษา เพ่ือดำเนิน “โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการ
บังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย” ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 
2564 โดยที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการจัดทำข้อเสนอแนะหรือแนวปฏิบัติ (Guideline) ประเมินความพร้อมและ
ผลกระทบ (Gap and Impact Analysis) ของบริษัทประกันภัยและสำนักงาน คปภ. ตลอดจนจัดทำแผนกลยุทธ์ 
(Strategic Road Map) และออกแบบงบการเงิน และ รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงจัดทำ
แนวทางการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์
การกำกับดูแล และการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินบริษัทประกันภัย และจัดฝึกอบรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว ซ่ึงสามารถกำหนดเป็นแผนการดำเนินโครงการโดยย่อ ได้ดังต่อไปนี้ 
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ข้อสังเกตจากประชุม 

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้สอบถามถึงขอบเขตของการ
ประเมินความพร้อมและผลกระทบว่ารวมไปถึงการประเมินผลกระทบทางการเงินด้วยหรือไม่ (Financial Impact 
Analysis) ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ชี้แจงว่า บริษัทที่ปรึกษาจะดำเนินการศึกษาผลกระทบทางการเงินทั้งในส่วนของ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่าน (Transition Impact) และผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของบริษัทในภาพรวม (Profit 
and Loss Impact) 

นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความ
พร้อมและผลกระทบ (Gap and Impact Analysis) สำหรับบริษัทประกันชีวิตว่าแต่ละบริษัทยังไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบทีเ่กิดข้ึนได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะในบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่สามารถทำการประเมิน
ได้เพียงบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเลขานุการได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าลักษณะการเก็บข้อมูลการ
ประเมินดังกล่าวอาจทำโดยแบ่งกลุ่มบริษัทตามระดับความพร้อมในการประเมินผลกระทบ เพ่ือให้สามารถประเมิน
และคาดการณ์ผลลัพธ์ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม โดยจะมีการหารือในรายละเอียดกับบริษัทที่ปรึกษาต่อไป 

ประธานฯ ขอให้เพ่ิมเติมรายละเอียดในแผนการดำเนินโครงการทีฝ่่ายเลขานุการ นำเสนอ โดยให้
ระบุระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมถึงเน้นย้ำให้มีการวางกรอบเวลาการทำงานให้
รัดกุม เพ่ือใหส้ามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและสามารถดำเนินการได้จริง นอกจากนี้ ให้
ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อสังเกตของกรรมการฯ ให้บริษัทที่ปรึกษาทราบเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการต่อไป 

นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการสายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย รายงานเพิ่มเติมถึง
โครงสร้างดำเนินงานเกี ่ยวกับการเตรียมความพร้อมรองรับ IFRS17 ของสำนักงาน คปภ. ว่ามีการแบ่งการ
ดำเนินงานออกเป็น 2 ลำดับชั ้น คือ 1) คณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นคณะหลักที่เป็นผู้กำหนดนโยบายและพิจารณาประเด็นต่าง ๆ 2) คณะทำงาน
ย่อยเพื่อรองรับประเด็นจากข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ซึ่งเป็นคณะทำงานย่อยที่
ดำเนินงานควบคู่กับไปกับบริษัทที่ปรึกษา เพื่อทำการศึกษาในเรื่องต่าง ๆ โดยรวมถึงการศึกษาความพร้อมของ
บริษัทประกันภัย ซึ่งได้มีการวางแผนให้แต่ละบริษัททำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพร้อมและประเมินผล
กระทบในเบื้องต้น (Self-Assessment Questionnaire) โดยจะขอความร่วมมือจากบริษัทประกันภัยในการตอบ
แบบสอบถามให้ครบถ้วนและตรงตามความจริง เพื่อประโยชน์ในการประเมินและเป็นข้อมูลให้บริษัทที่ปรึกษา
ศึกษาหาแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ต่อไป 

นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวถึง
ประสบการณ์การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
ในอดีต เพื่อเป็นตัวอย่างเทียบเคียงในการวางแผนดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งการดำเนินการในครั้งนั้น บริษัทที่ปรึกษาไม่มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ของแต่ละบริษัท จึงเป็นหน้าที่ของแต่ละบริษัทที่ต้องทำการประเมินเอง อีกทั้งบริษัทผู้เป็นเจ้าของข้อมูลจะรู้
ข้อจำกัดของตนเองว่ามีข้อมูลย้อนหลังเพ่ือสนับสนุนการประเมินผลกระทบได้มากน้อยเพียงใด บริษัทที่ปรึกษาจะ
สามารถทำการประเมินผลกระทบได้เพียงในระดับภาพรวมเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากบริษัทสามารถให้ข้อมูลได้
ละเอียดมากก็จะเป็นประโยชน์ต่อทางบริษัทที่ปรึกษาที่จะใช้ในการดำเนินการต่อไป 

นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้แทนจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ให้ข้อมูล
ว่าการประเมินความพร้อมและผลกระทบ (Gap and Impact Analysis) เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้บริษัทรู้ถึง
ผลกระทบของบริษัทตนเอง เพ่ือนำไปสู่การดำเนินการวางแผนประกอบการตัดสินใจและหาแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ต่อไป 
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นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  ฝากข้อควรระวัง
เกี่ยวกับการทำ Financial impact assessments ว่าการกำหนดเงื่อนไขหรือทางเลือกต่าง ๆ หากบริษัทที่ปรึกษา
ตัดสินใจแตกต่างกันแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาไม่เท่ากัน  

นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย ให้ข้อมูลว่า Financial impacts 
สามารถแยกได้เป็น 2 ส่วน คือ 1) ยอดต้นงวดในทางบัญชี (Transition) ซึ่งมาตรฐานกำหนดวิธีการประเมินไว้
หลากหลายวิธี แต่ละบริษัทสามารถตัดสินใจเลือกวิธีเองได้โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ตนมี และ 2) ยอดจากการ
คำนวณในรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่มาตรฐานกำหนด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบของแต่ละบริษัทยังไม่พร้อม
สมบูรณ์ ทำให้ตัวเลขผลกระทบทีไ่ด้อาจจะมีความผันผวนสูงในระดับหนึ่ง ดังนั้น ทุกฝ่ายควรทำความเข้าใจในส่วนนี้  

มติที่ประชุม : รับทราบการจัดจ้างบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาของ
สำนักงาน คปภ. เพ่ือดำเนิน “โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย”  

วาระท่ี 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1) การปรับแผนการดำเนินงานของคณะทำงานย่อยเพื่อรองรับประเด็นจากข้อกำหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 

  ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า สมาคมประกันชีวิตไทย (TLAA) และสมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) 
มีความประสงค์จะขอปรับแผนการดำเนินงานของคณะทำงานย่อยเพื่อรองรับประเด็นจากข้อกำหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที ่ 17 เนื ่องจากระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนเดิมได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งทำให้คณะทำงาน
ย่อยฯ ไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยสมาคมประกันชีวิตไทยเสนอให้ขยายระยะเวลา
การดำเนินงานออกไปอีก 2 ไตรมาส ในขณะที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยเสนอให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงาน
ออกไปอีก 3 ไตรมาส โดยสรุปแผนการดำเนินงานในแต่ละหัวข้อ เปรียบเทียบกับแผนการดำเนินงาน ได้เป็น
ดังต่อไปนี้ 

หัวข้อ (การดำเนินการในระยะที่ 1) กำหนดการเดิม TLAA เสนอ TGIA เสนอ 

Separation มีนาคม 2563 มีนาคม 2563 มีนาคม 2563 

Combination of Contracts 

มิถุนายน 2563 ธันวาคม 2563 มีนาคม 2564 Contract boundary 

Level of aggregation 

Choice of measurement model  

กันยายน 2563 มีนาคม 2564 มิถุนายน 2564 Attributable insurance expenses 

CSM and coverage unit; onerous contract 

Discount rate 

ธันวาคม 2563 มิถุนายน 2564 กันยายน 2564 Risk adjustment 

Reinsurance treatment 



- 8 - 
 

ข้อสังเกตจากประชุม 

นายธานี  ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย แจ้งว่าทางภาคธุรกิจประกันชีวิตได้
พิจารณาปัจจัยที่นำมาใช้ในการปรับแผนการดำเนินงาน 2 ปัจจัย ได้แก่ 1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และ 2) นโยบายการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
กำหนดให้ประเทศไทยบังคับใช้ภายหลังจากต่างประเทศ 1 ปี ทำให้สมาคมประกันชีวิตเสนอขอขยายระยะเวลา
การดำเนินงานในแต่ละหัวข้อออกไปอีก 2 ไตรามาส ตามตารางข้างต้น 
  นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย แจ้งว่าทางภาคธุรกิจประกัน
วินาศภัยพิจารณาปัจจัยที่นำมาใช้ปรับแผนการดำเนินงานเหมือนกับของธุรกิจประกันชีวิต ทั้งนี้ ขอเสนอให้ขยาย
ระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละหัวข้อออกไปอีก 3 ไตรมาส ตามตารางข้างต้น รวมถึงขอเสนอเพิ่มเติมให้ปรับ
ลำดับหัวข้อที่มีผลกระทบต่อธุรกิจมาพิจารณาก่อน อาทิเช่น หัวข้อ Attributable insurance expenses ทีว่ิธีการ
ลงบัญชีในปัจจุบันมีความแตกต่างจากการลงบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ซึ่งเชื่อว่าจะ
เป็นผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจ และหัวข้อ Risk adjustment เนื่องจากธุรกิจประกันวินาศภัยมี Margin ที่บาง 
ดังนั้น การถือสำรองไว้มากอาจจะทำให้สัญญาเป็น Onerous ซึ่งจะก่อให้เกิด Financial impact 

ประธานฯ สอบถามว่าการปรับแผนการดำเนินงานของคณะทำงานย่อยฯ จะส่งผลกระทบกับ
กรอบระยะเวลาการดำเนินงานของบริษัทที่ปรึกษาหรือไม่ ทั้งนี้ ให้มีการพิจารณาความเหมาะสมด้วย 

นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการสายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
การปรับแผนการดำเนินงานของคณะทำงานย่อยฯ จะไม่ส่งผลกระทบต่อกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของบริษัท
ที่ปรึกษา เนื่องจากบริษัทที่ปรึกษามีกรอบระยะเวลาและขอบเขตของงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว ในส่วนของ
คณะทำงานย่อยฯ เป็นการดำเนินงานในลักษณะการหารือเกี่ยวกับวิธีการ/กระบวนการการปฏิบัติ/การตีความใน
แต่ละเรื่อง เพ่ือที่จะให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติของบริษัทประกันภัย ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 ทำให้เกิดอุปสรรคในการ
ดำเนินงานของคณะทำงานย่อยฯ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้มีการชดเชยระยะเวลา 2 ไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งการ
ขยายระยะเวลาดังกล่าว ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในภาพรวมต่อการดำเนินงานของคณะทำงานย่อยฯ  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะทำงานย่อยฯ ขยายระยะเวลาในแผนดำเนินงานออกไปอีก 2 ไตรมาส
ตามท่ีสมาคมประกันชีวิตไทย (TLAA) เสนอ  

 4.2) การขอเลื ่อนวันที ่เริ ่มมีผลบังคับใช้มาตรฐานการรายทางการเงินฉบับที่ 17 เรื ่อง สัญญา
ประกันภัย ของภาคธุรกิจ 

  ฝ่ายเลขานุการรายงานว่า สภาธุรกิจประกันภัยไทยได้มีหนังสือถึงสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เพื่อขอให้สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์พิจารณาผ่อนปรนการ
บังคับใช้มาตรการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ( IFRS 17) ออกไปเป็นระยะเวลา 3 ปี 
นับจากวันที่มาตรฐานรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในต่างประเทศ ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบร ม
ราชูปถัมภ์ ได้นำขอเสนอดังกล่าวหารือในการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ครั้งที่ 33/2560-
2563 (6/2563) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 โดยมีความเห็นว่าเรื ่องดังกล่าวเป็นประเด็นที่สำคัญแต่ไม่
เร่งด่วน ประกอบกับยังมีข้อมูลที่ต้องใช้ในการพิจารณาไม่ครบถ้วน จึงเห็นควรให้ภาคธุรกิจจัดทำข้อมูลผลกระทบ
ในงบการเงินจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาต่อไป 
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นอกจากนี้ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือที่ บช. 014/2563 ลงวันที่ 
7 เมษายน 2563 ถึงสำนักงาน คปภ. เพื่อขอให้สำนักงาน คปภ. พิจารณาเลื่อนระยะเวลาประกาศบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ( IFRS 17) ไปเป็นวันที่ 1 มกราคม 2568 
เนื่องจากบริษัทพบข้อจำกัดรวมถึงปัญหาในหลาย ๆ ด้าน เช่น การจัดหาที่ปรึกษา ผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สภาวะเศรษฐกิจมีแนวโน้มตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำนักงาน 
คปภ. ได้มีหนังสือตอบบริษัทไปเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ว่า สำนักงาน คปภ. จะนำข้อเสนอของบริษัท
ประกอบกับข้อเท็จจริงที่องค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IASB) มีมติเลื่อนวันมีผลบังคับ
ใช้ IFRS17 เข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจประกันภัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

ข้อสังเกตจากประชุม 

นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมถึงสถานะการเตรียมเริ่ม
ใช้ IFRS17 ในต่างประเทศ ซ่ึงยังไม่มีความพร้อมและมีการขอเลื่อนกำหนดการบังคับใช้ออกไป เช่น ออสเตรเลียและ
หลายประเทศในยุโรป ในส่วนของประเทศไทยยังมีประเด็นเรื ่องความไม่เพียงพอของที ่ปรึกษาที ่มีความรู้
ความสามารถใน IFRS17 ประกอบกับบริษัทต้องใช้เงินทุนในมูลค่าสูงสำหรับการพัฒนาระบบงาน บุคลากร  
ที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ซึ่งหากประเทศไทยเริ่มบังคับใช้ IFRS17 หลังจากที่ต่างประเทศบังคับใช้จะ
ช่วยให้เห็นตัวอย่างของการปรับใช้จริง เพื่อประเมินผลกระทบและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจประกันภัย
ไทยได้ ดังนั้น สภาธุรกิจประกันภัยไทยจึงได้มีการจัดทำหนังสือไปยังนายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพ่ือขอเลื่อนวันที่เริ่มมี
ผลบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ซึ่งทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ตอบกลับให้ธุรกิจประกันภัย
ไทยจัดทำรายงานประเมินความพร้อมและผลกระทบ (Gap and Impact Analysis) เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 

นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชี้แจงว่ากำหนดการ
ใช้รายงานทางการเงินแต่ละฉบับถือเป็นพันธสัญญาของประเทศไทยกับหน่วยงานกำกับมาตรฐานการบัญชีระดับ
สากล การขอเลื่อนวันบังคับใช้จึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพบัญชีฯ ยินดีให้ความ
ช่วยเหลือหากมีข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือและมีน้ำหนักเพียงพอที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบในภาพรวมที่
มีต่อประเทศเพื่อใช้ในการเจรจาต่อรอง ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีฯ ยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือในช่วงการเปลี่ยน
โอนการบังคับใช้มาตรฐานใหม่ (Transition period) โดยพิจารณาหาทางออกร่วมกัน ส่วนการขอเลื่อนกำหนดการ
บังคับใช้ IFRS17 ต้องศึกษาผลกระทบเพื่อนำมาหารือกันต่อไป 

มติที่ประชุม : มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขาธิการสายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นประธานของคณะทำงานย่อยที่ 1 
และคณะทำงานย่อยที่ 2  เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประเมินและศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้ IFRS17 เพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาการขอขยายระยะเวลาในการบังคับใช้ โดยให้ปรึกษารองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบด้วย  
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วาระท่ี 5 : เรื่องอ่ืน ๆ 

นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย แจ้งข้อมูลให้ที่ประชุมทราบว่าใน
ปัจจุบันมี IFRS17 Solution (Hardware & Software ไม่รวม Customization) สำหรับบริษัทประกันชีวิตขนาด
เล็ก ซึ่งหากรวมจำนวนบริษัทได้ 6 บริษัทขึ้นไป จะมีข้อเสนอบริการพิเศษเพื่อช่วยให้สามารถเริ่มดำเนินการตาม 
IFRS17 ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นประมาณ 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยจะดำเนินการนัด
หมายผู้พัฒนาระบบให้เข้ามานำเสนอแก่บริษัทสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงทุนในระบบงานต่อไป   

มติที่ประชุม : รับทราบ  

 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

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

นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ / นางสาวพิมลอร นวคุณ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางเยาวภา ศรีวัฒนศักดิ์ 
ผู้สอบทานรายงานการประชุม 


