
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย  

ครั้งที่ 1/2564 
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 – 17.00 น. 

ผ่านช่องทางออนไลน์ (Microsoft Teams) 
 

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสุทธิพล ทวีชัยการ  เลขาธิการ      ประธานกรรมการ 
2. นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการด้านกำกับ 
3. นางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ    
4. นายชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 
5. นายสมประโชค ปิยะตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับธุรกิจและการลงทุน 
6. นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการสายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย  
7. นางสาวชญานิน เกิดผลงาม ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนามาตรฐานการกำกับ 
8. นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี 
9. นางสาวอายุศรี คำบรรลือ ผู้ช่วยเลขาธิการสายตรวจสอบ 
10. นางสาวปราณี เอกสุภักดิ์  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 1 
11. นายสาระ ล่ำซำ   นายกสมาคมประกันชีวิตไทย 
12. นายอานนท์ วังวสุ   นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
13. นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต  ผู้แทนสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 
  (แทน นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย) 
14. นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
15. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้แทนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
16. นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์ ผู้แทนบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 
17. นางรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้แทนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
18. นางเยาวภา ศรีวัฒนศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส                             เลขานุการ 
                                                    ฝ่ายพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์  
19. นางสาวมาลัย ศรีบัว ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ         ผูช้่วยเลขานุการ 
   รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์  
20. นางสาววันทนา เจียรวัชระมงคล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ          ผู้ช่วยเลขานุการ 
   รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ 1/2   
21. นางสาวญาดา สุขเกษม  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ         ผู้ช่วยเลขานุการ 
   รักษาการหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ 2/1   
22. นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ                         ผู้ชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์    ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการลาประชุม 
1. นายอาภากร ปานเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
2. นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้แทนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
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ผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้ติดตาม 

1. นางสาวนภา ลิขิตไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ 1 
2. นางสาวอุบลวรรณ แสงตรง ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ 2 
3. นางสาวมนัสชนก วชิรตรังสฤษดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน สำนักเลขาธิการ 
4. นางสาวหนึ่งฤทัย เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับการลงทุนบริษัทประกันภัย 
5. นายชาญศักดิ์ ปิติสิริกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานเงินกองทุนและความมั่นคงทางการเงิน 
6. นางสาวณิชา ราชฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานสำรองประกันภัย  
7. นางสาวลลิดา ภัทรแสงไทย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ 3/1 
8. นางสาวณัฐยา นราเขมอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการกลุ่มนโยบายและความเชื่อมโยงภาคการเงิน 
9. นายชัชวาล จุฬาเรืองอักษร ผู้เชี่ยวชาญ รักษาการหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ  
10. นางสาวสมลักษณ์ กีรติศิริกุล ผู้ชำนาญงานอาวุโส รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารและวิชาการ  
11. นางสาวจิราพัชร พันธ์พัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มสนับสนุนงานเลขาธิการ 
12. นางสาวพิมลอร นวคุณ ผู้ชำนาญงานอาวุโส กลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์ 
13. นางสาวศุภสุตา ชุติมาวงศ์ ผู้ชำนาญงานอาวุโส กลุ่มมาตรฐานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 
14. นายวรรณ วัชรานาถ ผู้ชำนาญงาน กลุ่มนโยบายและความเชื่อมโยงภาคการเงิน 
15. นายจรูญทรัพย์ ณัฐธนอนันต์ ผู้ชำนาญงาน กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ 
16. นางสาวกฤษณ์รวีฐ์ เอ่ียมจรูญ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์ 
17. นางสาวนฏกร หมัดเลียด เจ้าหน้าที่ชำนาญการ กลุ่มกำกับมาตรฐานสำรองประกันภัย 
18. นายศุภฤกษ์ ผลทอง เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มวางแผนและพัฒนากฎหมาย 

  ด้านพฤติกรรมทางการตลาด ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มบริหารและวิชาการ 
19. นางสาวกนิษฐา  ฉลองมณีรัตน์ เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ 
20. นางสาวณิชารีย์  หาญแสวงสิน เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มวิเคราะห์ 1/2 
21. นางสาวนิจวิภา คำรณยุทธ เจ้าหน้าที่อาวุโส สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ 
22. นางสาวกมลวรรณ เกตุดำ เจ้าหน้าที่ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ 
23. นางสาวรุจิภาส สาคร พนักงานปฏิบัติการอาวุโส กลุ่มวิเคราะห์ 1/2 
24. นายพัชระ โฆษาศรี นักวิชาการปฏิบัติงาน สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย 
25. นายไพบูล ตันกูล บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  
26. นายชยาธร ฉันท์เรืองวณิชย์ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  
27. นายสน พลาลิขิต บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  
28. นางสาววรรณวรรษ คุจารีวณิช บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  
29. นางสาวอรมณี โฟล์โร บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  
30. นางอุณากร พฤฒิธาดา   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
31. นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
32. นางสาวลสิตา มากัต บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 
33. นายเฉลิมพร หลวงติมากูล บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 
34. นางสาวจตุพร จินตกวีพันธุ์ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 
35. นางสาวจอมขวัญ จันทร์ผา บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
36. นางสาวอรพรรณ พานิช สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 
37. นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
38. นายพิชา สิริโยธิน สมาคมประกันชีวิตไทย 
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39. นางบุญกาญจน์ รัตนาวิบูลย์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
40. นายธานี  ทรงธนเจริญกิจ    สมาคมประกันชีวิตไทย 
41. นายนิติพงษ์  ปรัชญานิมิต สมาคมประกันชีวิตไทย 
42. นางสาวสุกานดา เปรมชัยกมล สมาคมประกันชีวิตไทย 
43. นางสาววิไลพร สุวรรณมาลัย       สมาคมประกันชีวิตไทย 
44. นายปรพล ลิขิตพรสวรรค์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
45. นายณัฐพล วงศ์รัตนวิจิตร สมาคมประกันชีวิตไทย 
46. นางสาวสุกัญญา  เส็จกิจ สมาคมประกันชีวิตไทย 
47. นางสาวเกษิณี  รัตนโภคา สมาคมประกันชีวิตไทย 
48. นางสาวอัญชลิกา กัญจนศุข       สมาคมประกันชีวิตไทย 
49. นางสาวพิสมัย เจิดดีสกุล สมาคมประกันชีวิตไทย 
50. นางสาวกัลยา แสงฉาย สมาคมประกันชีวิตไทย 
51. นางสาวรสพร อัตตวิริยะนุภาพ สมาคมประกันชีวิตไทย 
52. นางสาวบัณฑิตา มัจฉากล่ำ สมาคมประกันชีวิตไทย 
53. นางสาววลัยภรณ์ ประเสริฐสขุ สมาคมประกันชีวิตไทย 
54. นางสาวชนิดา อินอ่อน สมาคมประกันชีวิตไทย 
55. นางสาวจันทรา ต่ออุดม สมาคมประกันชีวิตไทย 
56. นายจิรภักดิ์ แย้มภักดิ์          สมาคมประกันชีวิตไทย 
57. นางสาวอุมาพร  ศรีศุภผล สมาคมประกันชีวิตไทย 
58. นายวศิน ประเวศโชตินันท์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
59. นางสาวฐิติรัตน์ วิวัฒน์เกษมสุข สมาคมประกันชีวิตไทย 
60. นายปรเมศร์ ยศอมรสุนทร สมาคมประกันชีวิตไทย 
61. นางสาวกัญจนา  สร้อยดอกจิก สมาคมประกันชีวิตไทย 
62. นางสาวนภัสชล มีสุนทร สมาคมประกันชีวิตไทย 
63. นางสาวณิชานันท์ อนันต์อัญญะกร สมาคมประกันชีวิตไทย 
64. นางสาวประภา จันทร์สำราญ สมาคมประกันชีวิตไทย 
65. นายศิรวิทย์ ชินฉลองพร สมาคมประกันชีวิตไทย 
66. นางสาววาสิตา ชานิกรประดิษฐ์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
67. นางสาวิตรี คุณกรสิริ สมาคมประกันชีวิตไทย 
68. นายทวีศักดิ์ แซ่จิว สมาคมประกันชีวิตไทย 
69. นางสาวจุราวรรณ สุทธิจันทร์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
70. นางสาวจิตติมา ลิ้มคุณธรรมโม สมาคมประกันชีวิตไทย 
71. นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
72. นางอำไพ บำรุงศักดิ์ศิลป์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
73. นายศิริ สวรรค์พรเพ็ญ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
74. นางสาวบุณฑริก น้อยเสวก สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
75. นายศศิวิทย์ อัครพัฒนากูล สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
76. นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
77. นางสาวสมพร สุราช สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
78. นางทิพวรรณ เลิศถาวรธรรม สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
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79. นางชัชฎา ตัญตยาพิทักษ์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
80. นางสาวณิปุณ ทองยอดแก้ว สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
81. นางสาวณชนก อินทรกระทึก สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
82. นางสาวนพรัตน์ สุรัติเมธาพันธุ์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
83. นายวีระพงษ์ วิศาลการัณย์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
84. นายยวิษฐา สุทธิอรรถศิลป์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
85. นางสาววิภาวี คุณกิตติ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
86. นางสาวสุนีย์ ศรีสุขทวีรัตน์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
87. นางสาวทวีพร จงกิจสมบูรณ์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
88. นางสาวจารุณี ชัยศุภกิจสินธ์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
89. นางสาวสุมณฑา พุ่มเจ้า สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
90. นายสมภพ ชุณหโชติอนันณ์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
91. Mr. Leung, Andrew สมาคมประกนัวินาศภัยไทย 
92. นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด  
93. นายอนุชัย ศรีวิชัย บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด  
94. Mr. George Kau บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด  
95. Mr. Li Wen Yap บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด  
96. นายวัชรวิทย์ กิติพิพัฒน์ บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด  
97. นายณภัทร แสงวัฒน์ บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด  

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2 : รับรองรายงานการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่าได้จัดทำร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการเวียนร่างรายงานการประชุมดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยไม่มี
กรรมการท่านใดแจ้งขอแก้ไข จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
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ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1) ผลการสำรวจแบบสอบถามโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย  

 ฝ่ายเลขานุการแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำนักงาน คปภ. ได้จัดจ้าง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์  
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นที่ปรึกษา เพ่ือดำเนิน “โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการ
บังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย” โดยหนึ่งในงานที่บริษัทที่
ปรึกษาส่งมอบคือผลการสำรวจผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวและฉบับอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ต่อการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย และผลการประเมินความพร้อมของบริษัทประกันภัย
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว (Gap and Impact Analysis) ทั้งในภาพรวม
และรายบริษัท โดยต้องพิจารณาถึงความพร้อมของบริษัทประกันภัยในเรื่องงบประมาณ บุคลากร ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล และการจัดจ้างที่ปรึกษา รวมถึงผลกระทบของบริษัทประกันภัยในเรื่องบุคลากร 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การเก็บข้อมูล การควบคุมและการตรวจสอบ กลยุทธ์และแผนธุรกิจ งบประมาณ 
ผู้ใช้งบการเงินของบริษัท การออกแบบผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดกลุ่มลูกค้า นโยบายการลงทุน การ
บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เป็นอย่างน้อย   

สำนักงาน คปภ. และบริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามตามโครงการศึกษา
และเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 17 เรื ่อง สัญญา
ประกันภัย เพื่อใช้สำรวจความพร้อมในแต่ละด้านของบริษัทประกันภัย เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความรู้
ความเข้าใจของบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานะการเตรียมความพร้อม และประเมินผลกระทบที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทประกันภัยจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว  ซึ่ง
สำนักงาน คปภ. ได้นำส่งแบบสอบถามฯ ให้บริษัทประกันภัยตอบตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  

(1) การประเมินความพร้อมของบริษัทประกันภัยต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (Gap Analysis) โดยคำถามจะแบ่งเป็นบทตามหัวข้อของ
มาตรฐานทั้งหมด 19 บท ซ่ึงรวบรวมผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และ  

(2) การประเมินผลกระทบในเบื้องต้นที่มีต่อกำไรสะสมของบริษัทประกันภัยต่อการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (Impact Analysis) โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบทางการเงินในเบื้องต้นที่มีต่อกำไรสะสมของบริษัทประกันภัยจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว โดยพิจารณาจากข้อมูลบริษัทประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ง
รวบรวมผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564   

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้มีการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดแบบสอบถามดังกล่าว
ข้างต้น เพ่ือสื่อสารทำความเข้าใจ รวมถึงตอบประเด็นซักถามต่าง ๆ ที่บริษัทประกันภัยอาจมีต่อแบบสอบถาม 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

ซึ่งผู้แทนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ได้นำเสนอ
ผลการสำรวจแบบสอบถามโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้ 
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 2.1) จำนวนบริษัทที่ดำเนินการสำรวจ 

แบบสอบถาม 
บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย* 

บริษัททั้งหมด บริษัทที่ตอบ บริษัททั้งหมด บริษัทที่ตอบ 
Gap Analysis 22 22 100% 56 56 100% 
Impact Analysis 22 16 73% 56 40 71% 
* หมายเหตุ ไม่นับรวม บมจ. สหมงคลประกันภัย เนื่องจากบริษัทมีอุปสรรคในช่วงเวลาที่ทำการสำรวจ 

ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยที่ไม่สามารถตอบแบบสอบถามในส่วนของ 
Impact Analysis ได้ ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เนื่องจากการคำนวณผลกระทบตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 17 มีความซับซ้อนและเครื่องมือที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับจัดการข้อมูลได้ ดังนั้น 
บริษัทจึงอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือจัดหา Software เพ่ือทำการคำนวณผลกระทบดังกล่าว 

2.2) การประเมินความพร้อม (Gap Analysis) 

 2.2.1) ภาพรวมการเตรียมความพร้อม 

   บริษัทประกันชีวิต ภาพรวมการเตรียมตัวนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 17 มาปฏิบัติ พบว่าบริษัทส่วนใหญ่ (จำนวนร้อยละ 50) ได้เริ่มดำเนินการศึกษาผลกระทบตั้งแต่ปี 2561 
และคาดว่าจะเตรียมตัวเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานจนแล้วเสร็จในปี 2567 โดยมีบริษัทจำนวนร้อย
ละ 64 ได้รับอนุมัติงบประมาณและแผนการดำเนินงานสำหรับการเตรียมตัวดังกล่าวแล้ว ซึ่งงบประมาณ
สำหรับการดำเนินงานที่คาดว่าจะต้องใช้โดยเฉลี่ยเท่ากับ 262 ล้านบาท สำหรับความพร้อมของบริษัทในเรื่อง
ต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ในภาพรวมพบว่าบริษัทได้ผ่านขั้นตอนการการประเมินผลกระทบเสร็จสิ้น
แล้ว และกำลังเริ่มออกแบบและวางแผนการนำมาปฏิบัติ 

 
  ข้อกำหนดของมาตรฐานที่สร้างความกังวลต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับบริษัท
ประกันชีวิตมากเป็น 5 ลำดับแรก คือ การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง การรวมและแยกสัญญา การกำหนด
อัตราคิดลด การรับรู้สัญญาเมื่อเริ่มแรก และการเปิดเผยข้อมูล ตามลำดับ นอกจากนี้ บริษัทประกันชีวิตมี
ความคาดหวังให้สมาคมประกันชีวิตไทยให้การสนับสนุนโดยการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หรือ
ฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ เมื่อข้อกำหนดมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติม จัดทำคู่มือการตีความมาตรฐานเพ่ือ
ช่วยเหลือในการนำไปปฏิบัติ สนับสนุนการจัดทำรายงานต่าง ๆ รวมทั้งจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการ
คำนวณตามข้อกำหนดของมาตรฐาน 

 

43%
52%

48%
51%
50%

48%
47%
47%
48%

39%
44%

40%
34%

42%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

การรวมและแยกสัญญาประกันภัย
ระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย

การรับรู้สัญญาเมื่อเร่ิมแรก
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
การก าหนดอัตราคิดลด
ค่าปรับปรุงความเสีย่ง

CSM
PAA
VFA

สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้
การเปลี่ยนแปลงสัญญา

การโอนสัญญาประกันภัย
การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

ความพร้อมของบริษัทประกันชีวิตแยกตามเรื่องต่าง ๆ ของมาตรฐาน
ร้อยละของความพร้อมในแต่ละข้อกำหนดของ
มาตรฐานคำนวณจากการเฉลี่ยร้อยละของแต่
ละบริษัทเมื่อกำหนดให้ร้อยละของแต่ละความ
คืบหน้าเป็นดังนี้ 
• 20% = อยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมตัว 
• 40% = ประเมินผลกระทบเสร็จสิ้นแล้ว 
• 60% = อยู่ระหว่างการออกแบบและวาง

แผนการนำมาปฏิบัติ 
• 80% = อยู่ระหว่างดำเนินการนำมาปฏิบัติ 

(Implement) 
• 100% = ดำเนินการนำมาปฏิบัติ 

(Implement) เสร็จสิ้นแล้ว 
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  บริษัทประกันวินาศภัย ภาพรวมการเตรียมตัวนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 17 มาปฏิบัติใช้ พบว่าบริษัทส่วนใหญ่ (จำนวนร้อยละ 45) ได้เริ่มดำเนินการศึกษาผลกระทบในปี 
2564 และคาดว่าจะเตรียมตัวเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานจนแล้วเสร็จในปี 2565-2566 โดยมี
บริษัทจำนวนร้อยละ 25 ได้รับอนุมัติงบประมาณและแผนการดำเนินงานสำหรับการเตรียมตัวดังกล่าวแล้ว ซึ่ง
งบประมาณสำหรับการดำเนินงานที่คาดว่าจะต้องใช้โดยเฉลี่ยเท่ากับ 21 ล้านบาท สำหรับความพร้อมของบริษัท
ในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ในภาพรวมพบว่าบริษัทอยู่ในขั้นตอนการการประเมินผลกระทบ 

 
  ข้อกำหนดของมาตรฐานที่สร้างความกังวลต่อการเตรียมความพร้อมสำหรับบริษัท
ประกันวินาศภัยมากเป็น 5 ลำดับแรก คือ การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง การประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคต การรับรู้สัญญาเมื่อเริ่มแรก สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ และการเปิดเผยข้อมูล ตามลำดับ นอกจากนี้ 
บริษัทประกันวินาศภัยมีความคาดหวังให้สมาคมประกันวินาศภัยไทยให้การสนับสนุนโดยเป็นตัวกลางในการ
สื่อสารนโยบาย ข้อกำหนด และกรอบระยะเวลาต่าง ๆ จัดทำคู่มือการตีความมาตรฐานเพื่อช่วยเหลือในการ
นำไปปฏิบัติ สนับสนุนการสรุปประเด็นทางปฏิบัติกับผู้สอบบัญชี และสนับสนุนการจัดทำรายงานต่าง ๆ  

2.2.2) ความพร้อมของบุคลากร 

ทั้งบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย มีบุคลากรด้านบัญชีและการเงิน 
ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความรู้เกี ่ยวกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 17 แล้ว แต่ยังมีไม่เพียงพอ โดยบริษัทวางแผนว่าจะจ้างวิทยากรภายนอกช่วยดำเนินการจัด
อบรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้ นอกจากนี้ เรื่องที่บริษัทประกันชีวิตคาดว่าจะต้องใช้ทรัพยากรบุคลากรในการ
เตรียมการมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 
และกำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา ตามลำดับ ในขณะที่บริษัทประกันวินาศภัยคาดว่าจะต้องใช้
ทรัพยากรบุคลากรในการเตรียมการมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต การ
ปฏิบัติในช่วงเปลี ่ยนแปลง และค่าปรับปรุงความเสี ่ยงสำหรับความเสี ่ยงที ่ไม่ใช่ความเสี ่ยงทางการเงิน 
ตามลำดับ 

26%
33%

31%
32%
31%
31%
31%

29%
30%

27%
29%

19%
24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

การรวมและแยกสัญญาประกันภัย
ระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย

การรับรู้สัญญาเมื่อเร่ิมแรก
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
การก าหนดอัตราคิดลด
ค่าปรับปรุงความเสีย่ง

CSM
PAA

สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้
การเปลี่ยนแปลงสัญญา

การโอนสัญญาประกันภัย
การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง

ความพร้อมของบริษัทประกันวินาศภัยแยกตามเร่ืองต่าง ๆ ของมาตรฐาน ร้อยละของความพร้อมในแต่ละข้อกำหนดของ
มาตรฐานคำนวณจากการเฉลี่ยร้อยละของแต่
ละบริษัทเมื่อกำหนดให้ร้อยละของแต่ละความ
คืบหน้าเป็นดังนี้ 
• 20% = อยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมตัว 
• 40% = ประเมินผลกระทบเสร็จสิ้นแล้ว 
• 60% = อยู่ระหว่างการออกแบบและวาง

แผนการนำมาปฏิบัติ 
• 80% = อยู่ระหว่างดำเนินการนำมาปฏิบัติ 

(Implement) 
• 100% = ดำเนินการนำมาปฏิบัติ 

(Implement) เสร็จสิ้นแล้ว 



- 8 - 
 

 
2.2.3) ขอบเขต การแยกองค์ประกอบ การรวมและการแยกสัญญาประกันภัย 

บริษัทประกันภัยต้องพิจารณาว่าสัญญาอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 17 หรือไม่ โดยสำหรับสัญญาประกันภัยที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน บริษัทประกันภัยต้อง
พิจารณาเกี่ยวกับการแยกองค์ประกอบของสัญญา สำหรับส่วนที่เป็นอนุพันธ์แฝง (Embedded Derivatives) 
ส่วนที่เป็นการลงทุนที่แบ่งแยกได้ (Distinct investment components) และส่วนที่เป็นการบริการ (Non-
insurance service components)  นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยยังต้องพิจารณาเรื่องการรวมและการแยก
สัญญาประกันภัย โดยพิจารณาจากรูปแบบ (Form) เช่น สัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติม และเนื้อหาสาระ 
(Substance) ของสัญญาประกันภัย  

จากการสำรวจ พบว่า การพิจารณาสัญญาที่อยู่ในขอบเขตมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 17 บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยส่วนใหญ่จะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์เดิมกับที่ใช้อยู่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  รวมถึงบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยมีสัญญาที่เข้า
เงื่อนไขว่าจะต้องดำเนินการแยกองค์ประกอบของสัญญาจำนวนน้อยมาก ดังนั้น ผลกระทบต่องบการเงินของ
บริษัทจึงไม่มีหรือมีน้อยมาก นอกจากนี้ ความคืบหน้าในภาพรวมของบริษัทประกันชีวิต พบว่าบริษัทได้
ดำเนินการประเมินผลกระทบใกล้เสร็จสิ้นแล้ว และบริษัทประกันวินาศภัยกำลังเริ่มขั้นตอนการประเมินผลกระทบ  
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60%

80%

100%

Finance/Account Actuarial IT Finance/Account Actuarial IT

บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย

ความเพียงพอของบุคลากรในช่วงเตรียมตัว

เพียงพอแล้ว มีความตั้งใจสรรหาเพิ่ม < 5 คน มีความตั้งใจสรรหาเพิ่ม ≥ 5 คน ยังไม่ได้ประเมิน
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52%
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อนุพันธ์แฝง

การลงทุน

การบริการ

การแยกสัญญา

การรวมสัญญา

ความคืบหน้าของบริษัทประกันชีวิต
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อนุพันธ์แฝง

การลงทุน

การบริการ

การแยกสัญญา

การรวมสัญญา

ความคืบหน้าของบริษัทประกันวินาศภัย
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2.2.4) ระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 กำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องจัด
กลุ่มของสัญญาประกันภัยเมื่อมีการรับรู้เมื่อเริ่มแรก โดยบริษัทประกันภัยต้องสามารถระบุว่าสัญญากลุ่มใด
เป็นสัญญาทีส่ร้างภาระ (Onerous contract) นอกจากนี้ การจัดกลุ่มของสัญญาประกันภัยยังมีความสำคัญใน
การคำนวณหนี้สินสัญญาประกันภัย ซ่ึงจะมีผลต่อการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญา 

จากการสำรวจพบว่า มุมมองหลักท่ีบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยใช้
ในการพิจารณาจัดกลุ่มสัญญา ได้แก่ ลักษณะผลิตภัณฑ์ และผลกำไรของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากข้อมูลการพิจารณา
การจัดกลุ่มสัญญาของสัญญาในปัจจุบัน พบว่าบริษัทประกันชีวิตจำนวนร้อยละ 45 และบริษัทประกันวินาศภัย
จำนวนร้อยละ 53 คาดว่ามีสัญญาอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มที่เป็นสัญญาทีส่ร้างภาระ (Onerous contract) อย่างไร
ก็ตาม ในภาพรวมประเมินว่าสัญญาที่สร้างภาระจะส่งผลกระทบไม่เกินร้อยละ 10 ของหนี้สินสัญญา
ประกันภัย ณ วันที่มาตรฐานบังคับใช้ 

 

   2.2.6) การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 
การคำนวณหนี้สินสัญญาประกันภัยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 

บริษัทประกันภัยต้องดำเนินการต้ังสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ไม่ใช่อัตราคิดลด ซึ่งอาจพิจารณาใช้
สมมติฐานที่ดีที่สุด (Best estimate assumptions) เพื่อนำมาใช้คาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต รวมถึง
การเฉลี่ยกระแสเงินสดที่คาดการณ์ไว้ 

จากการสำรวจพบว่า บริษัทประกันชีวิตจำนวนร้อยละ 45 และบริษัทประกันวินาศ
ภัยจำนวนร้อยละ 15 พิจารณาต้ังสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ไม่ใช่อัตราคิดลด แตกต่างจาก
สมมติฐานที่ดีที่สุดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่เป็นสมมติฐานเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย สำหรับความคืบหน้าการ
เตรียมการประมาณการกระแสเงินสดพบว่า บริษัทประกันชีวิตจำนวนร้อยละ 77 อยู่ระหว่างดำเนินการ และ
ร้อยละ 9 ดำเนินการใกล้เสร็จสิ ้นแล้ว ในขณะที่บริษัทประกันวินาศภัยจำนวนร้อยละ 54 อยู ่ระหว่าง
ดำเนินการ และร้อยละ 2 ดำเนินการใกล้เสร็จสิ้นแล้ว 
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2.2.7) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย 

บริษัทประกันภัยต้องมีการศึกษาค่าใช้จ่าย (Expense study) เพื ่อพิจารณา
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย (Attributable insurance expense) สำหรับนำมาใช้ในการคำนวณ 

จากการสำรวจพบว่า ในปัจจุบัน บริษัทประกัน
ชีวิตจำนวนร้อยละ 95 และบริษัทประกันวินาศ
ภัยจำนวนร้อยละ 64 มีการศึกษาค่าใช้จ่ายโดย
อ้างอิงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 4 เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสำหรับ
ผู ้บริหารอย่างเป็นประจำทุกปี ทั ้งนี ้ สำหรับ
การศึกษาค่าใช้จ่ายโดยอ้างอิงจากมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 พบว่า บริษัท
ประกันช ีว ิตจำนวนร้อยละ 55 และบริษัท

ประกันวินาศภัยจำนวนร้อยละ 75 มีแผนที่จะเริ่มจัดทำในปี 2564 โดยมอบหมายให้แผนกบัญชีการเงิน และ
แผนกคณิตศาสตร์ประกันภัย ร่วมกันเป็นผู้จัดทำการศึกษาค่าใช้จ่าย และเลือกใช้ Microsoft Excel ในการ
จัดทำการปันส่วนค่าใช้จ่าย โดยคาดว่าจะปันส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามจำนวนเบี้ยประกันภัย 

2.2.8) อัตราคิดลด 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ให้บริษัทประกันภัยสามารถเลือก
วิธีการกำหนดอัตราคิดลดเพื่อนำมาใช้คิดลดกระแสเงินสด ให้สะท้อนมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงทาง
การเงินได้ 2 วิธี ได้แก่ การวิเคราะห์จากล่างขึ้นบน (Bottom-up approach) หรือการวิเคราะห์จากบนลงล่าง 
(Top-down approach) โดยบริษัทต้องพิจารณาจากลักษณะของผลิตภัณฑ์และคามพร้อมของข้อมูลเป็นสำคัญ 

จากการสำรวจพบว่า บริษัทประกันชีวิตจำนวนร้อยละ 55 กำลังอยู ่ระหว่าง
การศึกษาข้อมูลและวางแผนการดำเนินงาน ในขณะที่บริษัทประกันวินาศภัยจำนวนร้อยละ 43 ยังไม่ได้เริ่ม 
เตรียมตัว สำหรับกลุ่มของบริษัทที่มีการพิจารณาเลือกวิธีการกำหนดอัตราคิดลดแล้ว พบว่าบริษัทประกันชีวิต
มีการเลือกใช้วิธีการกำหนดอัตราคิดลดทั้ง 2 วิธีคละกันในแต่ละผลิตภัณฑ์ ในขณะที่บริษัทประกันวินาศภัยจะ
เลือกใช้วิธีวิเคราะห์จากล่างขึ้นบนเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ พบว่าบริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่จะทบทวนอัตรา
คิดลดในความถี่เป็นรายเดือน ในขณะที่บริษัทประกันวินาศภัยส่วนใหญ่จะทบทวนอัตราคิดลดเป็นรายไตรมาส 
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2.2.9) ค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน 
บริษัทประกันภัยต้องปรับปรุงประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต เพ่ือรองรับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวน
เงินและระยะเวลาที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน เช่น ความเสี่ยงจากการขาดอายุ 
ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย เป็นต้น จากการสำรวจพบว่า บริษัทประกันชีวิตจำนวนร้อยละ 55 กำลังอยู่ระหว่าง
การศึกษาข้อมูลการดำเนินการในเรื่องค่าปรับปรุงความ
เสี่ยงที่ไม ่ใช ่ความเสี่ยงทางการเง ิน ในขณะที่บร ิษัท
ประกันวินาศภัยจำนวนร้อยละ 91 ยังไม่ได้เริ่มเตรียมตัว
ในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ สำหรับกลุ่มของบริษัทที่มี
การพิจารณาในเรื่องค่าปรับปรุงความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความ
เสี่ยงทางการเงินแล้ว พบว่าบริษัทประกันภัยจำนวนร้อย
ละ 72 ใช้วิธี Confident level ร้อยละ 20 ใช้วิธี Cost 
of capital และร้อยละ 8 ใช้วิธี Margin over current 
estimate และโดยส่วนใหญ่บริษัทประกันชีว ิตและ
บริษัทประกันวินาศภัยวางแผนจะดำเนินการคำนวณการปรับค่าความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี  

2.2.10) กำไรขั้นต้นจากการให้บริการ หน่วยความคุ้มครอง และสัญญาที่สร้างภาระ 

กำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญาเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในรายการสินทรัพย์
สัญญาประกันภัยหรือหนี้สินสัญญาประกันภัย ซึ่งแสดงถึงกำไรจากสัญญาประกันภัยทีบ่ริษัทยังไม่สามารถรับรู้
ได้ แต่จะรับรู้ในอนาคตเมื่อมีการให้บริการ โดยบริษัทจะต้องวัดมูลค่าของกำไรขั้นต้นจากการให้บริการตาม
สัญญาเมื่อมีการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับกลุ่มของสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ หากบริษัทคำนวณมูลค่าแล้ว
กระแสเงินสดสุทธิติดลบ จะถือว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่สร้างภาระ (Onerous contract) บริษัทจะต้อง
รับรู้ผลขาดทุนของกลุ่มของสัญญาที่สร้างภาระทันที และกำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญาของกลุ่ม
สัญญาจะเท่ากับศูนย์  

จากการสำรวจพบว่า ในปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยส่วน
ใหญ่มีการจัดทำการวิเคราะห์กำไรของผลิตภัณฑ์ (Profitability analysis) โดยอ้างอิงมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 4 ซึ่งจัดทำเป็นรายเดือน นอกจากนี้ พบว่าบริษัทประกันชีวิตจำนวนร้อยละ 55 และ
บริษัทประกันวินาศภัยจำนวนร้อยละ 62 มีผลิตภัณฑ์ที่ขาดทุน โดยส่วนมากจะมีจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ขาดทุนไม่
เกิน 5 ผลิตภัณฑ์ และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่ขาดทุนตั้งแต่วันแรกที่จำหน่าย ซึ่งบริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่ใช้ 
VONB/VIF และ Combine ratio ในการบ่งชี้ว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ใดขาดทุน ในขณะที่บริษัทประกันวินาศภัยส่วน
ใหญ่ใช้ Combine ratio ในการบ่งชี้ว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ใดขาดทุน 
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2.2.11) วิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย (PAA) 

วิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย (Premium Allocation Approach : PAA) เป็นหนึ่งใน
ทางเลือกของวิธีรับรู้เบี้ยประกันภัยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ซึ่งวิธีนี้มีความซับซ้อน
น้อยกว่าวิธี General Measurement Model (GMM) โดยวิธีนี้มักจะใช้กับสัญญาประกันวินาศภัยที่มีขอบเขต
ความคุ้มครองไม่เกิน 1 ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันภัยต้องทำการทดสอบ (Eligibility test) ว่าสัญญา
ประกันภัยนั้น ๆ ผ่านเกณฑ์ที่สามารถใช้วิธี PAA ได้หรือไม่ นอกจากนี้ เมื่อบริษัทเลือกใช้วิธี PAA แล้ว ยังมี
ทางเลือกทางบัญชีอ่ืนที่ต้องพิจารณาเพ่ิมเติม เช่น การคิดลดของกระแสเงินสดในอนาคต การรับรู้ค่าใช้จ่ายที่
ทำให้ได้มาซึง่สัญญาประกันภัย (Acquisition cost) เป็นต้น 

จากการสำรวจพบว่า บริษัทประกันชีวิตคาดว่ามีสัญญาที่จะใช้วิธี PAA คิดเป็นมูลค่า
ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของหนี้สินสัญญาประกันภัยทั้งหมด ในขณะที่ บริษัทประกันวินาศภัยคาดว่ามีสัญญาที่จะ
ใช้วิธี PAA คิดเป็นมูลค่ามากกว่าร้อยละ 80 ของหนี้สินสัญญาประกันภัยทั้งหมด ซ่ึงสอดคล้องกับลักษณะ
ทั่วไปของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่ มักจะมีขอบเขตของความคุ้มครองตามสัญญาไม่เกิน 1 ปี และในการ
พิจารณาว่าสัญญาใดสามารถใช้วิธี PAA ได้บ้าง บริษัทประกันภัยพิจารณาจากทั้งขอบเขตของความคุ้มครอง
ตามสัญญา และการคำนวณเปรียบเทียบหนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ระหว่างวิธี PAA และวิธี GMM 
จึงทำให้สัญญาประกันภัยบางประเภทที่มีขอบเขตของความคุ้มครองตามสัญญาเกิน 1 ปีอาจสามารถใช้วิธี 
PAA ได ้เช่น การประกันอัคคีภัย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ การประกันวิศวกรรม เป็นต้น ใน
ส่วนของทางเลือกทางการบัญชี บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยส่วนใหญ่เลือก ทยอยรับรู้
ค่าใช้จ่ายที่ทำให้ได้มาซึ่งสัญญาประกันภัย (Acquisition costs) ตลอดการคุ้มครอง และไม่คิดลดกระแสเงิน
สดที่คาดว่าจะจ่ายหรือได้รับภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่สินไหมทดแทนเกิดขึ้น 

  
2.2.12) วิธี Variable fee Approach 

ว ิ ธี  Variable fee Approach 
เป็นหนึ่งในวิธีการวัดมูลค่าสำหรับสัญญาประกันภัยที่
บริษัทจะจ่ายผลตอบแทนตามมูลค่ายุติธรรมของรายการ
อ้างอิง เช่น สัญญาประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ เป็นต้น 

จากการสำรวจพบว่า บร ิษัท
ประกันชีวิตจำนวนร้อยละ 50 มีีสัญญาประกันภัยที่ มี
ลักษณะการร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง (Discretionary 
participation features) และอีกจำนวนร้อยละ 23 มี
แผนจะออกสัญญาดังกล่าว ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายส่วน
ใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์แบบยูนิต ลิงค์ นอกจากนี้ พบว่ามีบริษัทประกันชีวิตจำนวนร้อยละ 83 เริ่มดำเนินตามแผน
ในการจัดทำผลกระทบ  
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2.2.13) สัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้ 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 17 สำหรับสัญญา
ประกันภัยต่อ บริษัทประกันภัยจะต้องพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับ ขอบเขตของสัญญา ระดับของการจัด
กลุ่มสัญญา วิธีการวัดมูลค่า และการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต สำหรับการประกันภัยต่อท่ีถือไว้ ซึ่ง
อาจมีความแตกต่างไปจากวิธีปฏิบัติของสัญญาประกันภัยที่ออก 

จากการสำรวจพบว่า บริษัทประกันชีวิตจำนวนร้อยละ 45 อยู่ระหว่างการศึกษา
ผลกระทบ และอีกร้อยละ 9 ดำเนินการศึกษาผลกระทบเสร็จสิ้นแล้ว ในขณะที่ บริษัทประกันวินาศภัยจำนวน
ร้อยละ 20 อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบ และอีกร้อยละ 6 ดำเนินการศึกษาผลกระทบเสร็จสิ ้นแล้ว 
นอกจากนี้ ในการประเมินผลกระทบด้านข้อมูลจากสัญญาประกันภัยต่อที่ถือว่าจะมีความแตกต่างจาก
ผลกระทบด้านข้อมูลจากสัญญาประกันภัยที่ออกหรือไม่ พบว่าบริษัทประกันชีวิตจำนวนร้อยละ 91 และ
บริษัทประกันวินาศภัยจำนวนร้อยละ 98 ยังไม่ได้ทำการประเมินผลกระทบ 

 

2.2.14) การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

บริษัทประกันภัยต้องดำเนินการปรับปรุงรายการย้อนหลัง (Full Retrospective 
Approach) โดยบริษัทต้องรับรู้และวัดมูลค่าในแต่ละกลุ่มของสัญญาประกันภัยเสมือนว่าได้มีการนำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 มาถือปฏิบัติโดยตลอด รวมถึงตัดรายการทางบัญชีสำหรับยอดคงเหลือซึ่ง
ไม่ควรมีอยู่เมื่อมีการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว และบันทึกผลต่างสุทธิที่เกิดขึ้นในส่วนของเจ้าของ ซึ่งข้อมูล
ของบริษัทจะต้องมีความพร้อมต่อการเรียกดูย้อนหลัง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตาม
วิธีการดังกล่าวได้ มาตรฐานมีทางเลือกเพ่ิมเติมให้บริษัทอีก 2 วิธี คือ  

(1) ว ิธีปร ับย ้อนหล ังท ี ่ม ีการเปล ี ่ยนแปลงเง ื ่อนไขใหม ่ (Modified 
Retrospective Approach) ซึ่งอนุญาตให้ดัดแปลงการปรับปรุงรายการย้อนหลังในเรื่อง การประเมินสัญญา
ประกันภัยหรือกลุ่มของสัญญาประกันภัย  กำไรขั้นต้นจากการให้บริการหรือองค์ประกอบที่เป็นส่วนขาดทุน 
และรายได้หรือค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย  

(2) วิธีมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Approach) ซึ่งเป็นการคำนวณกำไร
ขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญาหรือองค์ประกอบที่เป็นส่วนขาดทุน จากผลต่างระหว่าง มูลค่ายุติธรรมของ
กลุ่มของสัญญาประกันภัยในวันที่คำนวณ กับกระแสเงินสดตามสัญญาในวันที่คำนวณ 

จากการสำรวจพบว่า บริษัทประกันชีวิตจำนวนร้อยละ 10 และบริษัทประกันวินาศ
ภัยจำนวนร้อยละ 48 ที่สามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดตั้งแต่วันแรกที่ออกสัญญา โดยบริษัทประกันชีวิต 
และบริษัทประกันวินาศภัยสามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังได้มากที่สุดคือปี 2548 และ 2545 ตามลำดับ โดย
คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการรวบรวมการเก็บข้อมูลย้อนหลังมากกว่า 6 เดือน นอกจากนี้พบว่าวิธีการปรับปรุง
ย้อนหลังที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ (Modified Retrospective Approach) เป็นวิธีที่บริษัทประกันภัย
เลือกใช้มากท่ีสุด 
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2.2.15) การจัดประเภท การวัดมูลค่า และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง  

เนื่องจากข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงิน อาจทำให้เกิดการไม่จับคู่ทางบัญชี (Accounting Mismatch) ระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินของ
บริษัทประกันภัยได้ ดังนั้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 จึงอนุญาตให้บริษัทพิจารณาการจัด
ประเภทเครื่องมือทางการเงินใหม่ ณ มาตรฐานมีผลบังคับใช้ โดยควรพิจารณาครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model) กระแสเงินสดว่าเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยหรือไม่ 
(S P P I )  การใช้สิทธิเลือกกำหนดให้สินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือ
ขาดทุน (Fair Value Option) และการตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยการพิจารณาการจัดประเภท
เครือ่งมือทางการเงินใหม่ใช้ทั้งกับบริษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 มาปฏิบัติใช้แล้ว และ 
บริษัททีใ่ช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย 

จากการสำรวจพบว่า ทั้งบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย คาดว่าการ
จัดประเภทและการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินให้กู้ยืมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 จะไม่มีผลกระทบ หรือ มีผลกระทบน้อยมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 17 มีผลบังคับใช้ การจัดประเภทและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอาจมีผลกระทบที่ต่างจาก
ทีป่ระเมินไว้ เนื่องจากบริษัทประกันวินาศภัยจำนวนเกือบร้อยละ 50 ยังอยู่ในช่วงศึกษาผลกระทบจากการจัด
ประเภทและการวัดมูลค่า และบางบริษัทคาดว่าต้องศึกษาผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้
เสร็จสิ้นก่อน จึงจะสามารถสรุปผลกระทบและความสัมพันธ์กับมาตรฐานการรายทางการเงิน ฉบับที่ 9 ได ้

2.2.16) ผลกระทบต่อระบบงาน 

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 บริษัทประกันภัยมี
ความจำเป็นต้องมีระบบงานเพื่อใช้ในการเก็บ รวบรวม และประมวลข้อมูลที่มีจำนวนมากและมีความซับซ้อน 
สำหรับการนำไปใช้คำนวณมูลค่าต่าง ๆ เช่น กำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา การรับรู้รายได้และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  ซ่ึงบริษัทประกันภัยอาจได้รับผลกระทบในด้านระบบงานที่ใช้ในการคำนวณ เก็บ
ข้อมูล การบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงานต่าง ๆ จากการสำรวจพบว่า 

• บริษัทประกันชีวิตจำนวนร้อยละ 68 คาดว่าจะซื้อหรือพัฒนาระบบใหม่ขึ้น
สำหรับรองรับการคำนวณกำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา ซึ่งระบบงานดังกล่าวจะสามารถรองรับการ
คำนวณในเรื่องอ่ืน ๆ ได้ด้วย อาทิเช่น การรวมและแยกสัญญา การรับรู้สัญญาประกันภัยเมื่อเริ่มแรก ค่าใช้จ่าย
ที่เก่ียวข้อง อัตราคิดลด ค่าปรับปรุงความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทบางส่วน (จำนวนร้อยละ 45) คาดว่าจะใช้
ระบบงานเดิมท่ีมีอยู่โดยมีการดัดแปลงเพ่ิมเติมสำหรับการประมาณการกระแสเงินสด 
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• บริษัทประกันวินาศภัยจำนวนร้อยละ 45 คาดว่าจะซื้อหรือพัฒนาระบบใหม่ขึ้น
สำหรับรองรับการคำนวณกำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา สำหรับระบบงานเพื่อรองรับเรื่องอื่น ๆ 
บริษัทส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา 

 

2.3) การประเมินผลกระทบในเบื้องต้น (Impact Analysis) 

การประเมินผลกระทบของบริษัทประกันภัยต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 17 (Impact Analysis) โดยพิจารณาถึงผลกระทบทางการเงินในเบื้องต้นที่มีต่อกำไรสะสม 
ยังไม่ได้จัดสรร (Unappropriated Retained Earnings) ของบริษัทประกันภัยจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว โดยพิจารณาจากข้อมูลบริษัทประกันภัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
สรุปผลลัพธ์ได้ดังนี้ 

• บริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69) มีกำไรสะสมที่ลดลง หากนำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 มาปฏิบัติใช้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่มาตรฐานกำหนดให้บริษัทต้อง
ทยอยรับรู้กำไรในอนาคตสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ซึ่งแตกต่างจากในปัจจุบันที่บริษัทสามารถรับรู้ผล
กำไรได้ทันท ี
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• บริษัทประกันวินาศภัยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65) มีกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น หากนำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 มาปฏิบัติใช้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากข้อกำหนดของมาตรฐานที่
อนุญาตให้บริษัทสามารถเลือกรับรู ้ค่าใช้จ่ายที ่ทำให้ได้มาซึ ่งการประกันภัย (Insurance Acquisition 
Expense) ตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง หรือรับรู้เมื่อต้นทุนเกิดขึ้น (วิธีปัจจุบัน)  ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ได้เลือก
รับรู้ตลอดระยะเวลาความคุ้มครอง ทำให้ค่าใช้จ่ายถูกกระจายไปในอนาคต 

 
มูลค่าผลกระทบต่อกำไรสะสมในภาพรวมของบริษัทประกันชีวิตจากการปฏิบัติตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 โดยพิจารณาจากกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 พบว่า บริษัทประกันชีว ิตจำนวน 16 บริษัทที ่ตอบแบบสำรวจ ในภาพรวมมีกำไรสะสมอยู ่ที่  
237,806 ล้านบาท และหากนำมาตรฐานดังกล่าวมาปฏิบัติใช้จะทำให้กำไรสะสมลดลงเหลือ 126,133 
ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 47 ของกำไรสะสมในกลุ่มบริษัทที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีสาเหตุหลักมา
จากรายการ CSM (Contractual service margin) หรือกำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา ที่บริษัท
จะต้องกันส่วนของกำไรในอนาคตไว้เป็นหนี้สินเพื่อทยอยรับรู้ต่อไปในอนาคตตามข้อกำหนดของมาตรฐาน 
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มูลค่าผลกระทบต่อกำไรสะสมในภาพรวมบริษัทประกันวินาศภัยจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 โดยพิจารณาจากกำไรสะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 พบว่า บริษัทประกันวินาศภัยจำนวน 40 บริษัทที่ตอบแบบสำรวจ ในภาพรวมมีกำไรสะสมอยู ่ที่ 
49,335 ล้านบาท และหากนำมาตรฐานดังกล่าวมาปฏิบัติใช้จะทำให้กำไรสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 60,510 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ของกำไรสะสมในกลุ่มบริษัทที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจาก
รายการ Acquisition expense หรือค่าใช้จ่ายที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัยสำหรับสัญญาที่ออกไปแล้ว ที่
บริษัทสามารถบวกกลับเข้ามาเพ่ือทยอยรับรู้ค่าใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาคุ้มครองตามข้อกำหนดของมาตรฐาน 

 

 

หากพิจารณาผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 
17 ต่อกำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทที่ตอบแบบประเมิน จำนวน 56 
บริษัท แยกตามขนาด โดยพิจารณาจากเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงปี 2562 พบว่าบริษัทประกันชีวิตมีมูลค่า
กำไรสะสมลดลงทุกขนาด และบริษัทประกันวินาศภัยขนาดใหญ่และขนาดกลางมีกำไรสะสมที่เพ่ิมขึ้น ในขณะ
ที่บริษัทประกันวินาศภัยขนาดเล็กมีกำไรสะสมที่ลดลงจากการตั้งรายการ Risk adjustment ในบางบริษัท 
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ทั้งนี้ การคำนวณผลกระทบทางการเงินข้างต้นเป็นการคำนวณโดยใช้แบบฟอร์ม
อย่างง่ายในการจัดเก็บข้อมูล โดยอาจมีสมมติฐานหรือการประมาณการบางรายการด้วยวิธีการโดยคร่าว อาทิ
เช่น การคำนวณค่าปรับปรุงความเสี่ยง (Risk adjustment) ที่บริษัทอาจนำค่าเผื่อความผันผวน (PAD) ตาม
หลักเกณฑ์เรื่องการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC) มาประยุกต์ใช้ เนื่องจากหลายบริษัทยังไม่มี
ระบบงานที่รองรับการคำนวณหรือยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกวิธีการคำนวณ ดังนั้น ผลกระทบทางการเงินเมื่อ
บริษัทนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 มาปฏิบัติใช้ อาจมีความเบี่ยงเบนและแตกต่างไปจาก
ผลการคำนวณข้างต้น อย่างไรก็ตาม สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยได้วางแผนที่จะให้บริษัทประกันภัย
ดำเนินการประเมินผลกระทบทางการเงินอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะถึงวันที่มาตรฐานเริ่มมีผลบังคับใช้ เพื่อเป็น
การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและใกล้เคียงกับการปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ หากทดลองประมาณการผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ต่อกำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของทั้งธุรกิจ โดย
วิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์ จากสัดส่วนผลกระทบต่อกำไรสะสมของบริษัทท่ีตอบแบบประเมิน ได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

ประมาณการผลกระทบต่อกำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร ณ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งธุรกิจ โดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์ 
กำไรสะสม ยังไม่ได้จัดสรร (RE) 

ณ 31 ธันวาคม 2562 
(ล้านบาท) 

บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย 
(มาตรฐานปัจจุบัน) 

TFRS 4 TFRS 17 
ผลกระทบ
ต่อ RE เดิม 

(มาตรฐานปัจจบุัน) 
TFRS 4 TFRS 17 

ผลกระทบ 
ต่อ RE เดิม 

บริษัทขนาดเล็ก (S) (3,303) (5,452) ลดลง 65% (5,338) (5,704) ลดลง 7% 
บริษัทขนาดกลาง (M) 51,155 27,013 ลดลง 47% 11,274 19,018 เพิ่มขึ้น 69% 
บริษัทขนาดใหญ่ (L) 235,520 137,872 ลดลง 41% (43,353) (37,627) เพิ่มขึ้น 13% 

รวมท้ังหมด 283,372 150,301 ลดลง 47% (37,417) (28,941) เพ่ิมขึ้น 23% 

หมายเหตุ : การคำนวณประมาณการผลกระทบต่อกำไรสะสม ยังไม่จัดสรร ทั ้งธุรกิจ ในตารางข้างต้น เป็นเพียงการ
เปรียบเทียบตัวเลขเพื่อให้เห็นภาพเท่านั้น ซึ่งจะไม่ใช่ผลกระทบที่แท้จริง เนื่องจากการคำนวณอาศัยสัดส่วนผลกระทบของ
บริษัทท่ีทำการตอบแบบประเมินมาใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

ขนาดของบริษัทประกันภัย พิจารณาจากเบี้ยประกันภัยรับตรงปี 2562 เมื่อ บริษัทประกันชีวิต ขนาด L > 50 พันล้านบาท, 
ขนาด M ระหว่าง 10-50 พันล้านบาท, ขนาด S < 10 พันล้านบาท และ บริษัทประกันวินาศภัย ขนาด L > 5 พันล้านบาท, 
ขนาด M ระหว่าง 1-5 พันล้านบาท, ขนาด S < 1 พันล้านบาท 
 
ข้อสังเกตจากที่ประชุม : 
  ประธานฯ สอบถามใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย (1) รูปแบบการจัดทำและการเผยแพร่ผลการ
สำรวจแบบสอบถามโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย จะเป็นอย่างไร (2) แนวทางการดำเนินการต่อจากที่ได้ผลสำรวจนี้กำหนดไว้
อย่างไร ซ่ึงหากมีการรวมปัจจัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจ
กระทบต่อความแม่นยำของผลสำรวจได้ และ (3) จากผลสำรวจดังกล่าวส่งผลต่อการเตรียมการของสำนักงาน 
คปภ. หรือไม ่เช่น ในกรณีท่ีบริษัทได้รับผลกระทบในเชิงลบ หรือการที่บางบริษัทขอเลื่อนการบังคับใช้มาตรฐาน
ฉบับดังกล่าวออกไป 
  นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการสายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย  ชี้แจงในแต่ละ
เรื่อง คือ (1) รูปแบบการนำเสนอผลเป็นลักษณะของการสรุปข้อมูล ในส่วนข้อมูลรายละเอียดเชิงลึก จะขอ
หารือกับบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) เนื่องจากข้อมูลรายบริษัทมี
ความละเอียดค่อนข้างมาก (2) การทำแบบสำรวจดังกล่าวใช้ข้อมูลปี 2562 ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่มี ณ เวลาที่
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จัดทำ และปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลในปี 2563 ซึ ่งผลสำรวจดังกล่าวสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน 
ประกอบการให้ความเห็นของคณะทำงานย่อยด้านนโยบายบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล ในส่วนของการทำ
ประชาพิจารณเ์กี่ยวกับงบการเงิน และคณะทำงานย่อยด้านผลกระทบทางภาษี สามารถใช้ผลสำรวจดังกล่าวนี้
ไปศึกษาต่อเพื่อประกอบความเห็นในการพิจารณาด้านผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทางด้านสมาคม
ประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย รวมทั้งภาคเอกชน สามารถนำผลสำรวจไปใช้สื่อสารเพ่ือ
ดำเนินการรองรับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจบางส่วนมีจำนวนบริษัทที่ตอบแบบสอบถามไม่
ครบทุกบริษัท ดังนั้นทางภาคเอกชนอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปศึกษาและดำเนินการต่อเพ่ือให้เกิดความครบถ้วน
และสะท้อนข้อเท็จจริงมากขึ้น (3) จากผลสำรวจพบว่า บริษัทประกันชีวิตแม้จะได้รับผลกระทบเชิงลบต่อ
กำไร แต่ส่วนใหญ่มีความพร้อมด้านระบบ และมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าสำหรับการนำมาตรฐาน
ดังกล่าวมาบังคับใช้ ในขณะที่บริษัทประกันวินาศภัย แม้ว่าจะได้รับผลกระทบในเชิงบวกที่ทำให้มีกำไรเพ่ิมขึ้น 
แตส่่วนใหญ่ยังมีความไม่พร้อมทั้งด้านระบบและการเตรียมความพร้อม ดังนั้น ผลการสำรวจของบริษัทประกัน
ชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยไดผ้ลลัพธ์ที่ตรงข้ามกัน 
  นางอุณากร พฤฒิธาดา จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบถามว่าจากผล
สำรวจ พบว่า ข้อมูลที่ได้ยังเป็นข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน และเป็นข้อมูลที่จัดทำ ณ เวลาปัจจุบัน ดังนั้น ก่อนการ
บังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย  ควรมีการปรับปรุงข้อมูลให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญต่อการปฏิบัติสำหรับวิธีการทางบัญชีในช่วงที่มี
การเปลี่ยนแปลง (Transition) จึงอยากทราบถึงแผนการดำเนินงานจนถึงก่อนการบังคับใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย 
   นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการสายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย  ได้ชี ้แจงว่า  
จากแผนการดำเนินงานจะนำผลสำรวจจากข้อมูลปี 2562 ไปใช้ในการดำเนินการต่อ แต่ในปี 2563 และ 
2564 เป็นปีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้น การ
จะนำข้อมูลปี 2563 และ 2564 ไปใช้อ้างอิงกับหน่วยงานภายนอก อาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้อยู ่ในช่วง
ระยะเวลาที่ปกติ อย่างไรก็ตาม หากสามารถดำเนินการปรับปรุงข้อมูลได้ จะทำให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบันมากขึ้น 
  นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงความคิดเห็น
ว่า ควรมีการปรับปรุงข้อมูลผลสำรวจ ถึงแม้ว่าข้อมูลที่จะปรับปรุงนั้นเกิดจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไม่ปกติก็ตาม แต่ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้อธิบาย
ได้ว่าเป็นตัวเลขที่เกิดจากความไม่ปกติอย่างไร ซึ่งจะดีกว่าการใช้ผลสำรวจจากข้อมูลปี 2562 เท่านั้น 
  นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ได้แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับการ
ปรับปรุงข้อมูลผลสำรวจให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์เฉพาะกาล แต่มีความรุนแรงและกระทบในวงกว้าง ซ่ึงจะต้องอาศัยระยะเวลาที่จะ
ทำให้ธุรกิจกลับเข้าสู่ในสภาวะปกติได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจและการลงทุนต่าง ๆ ก็ตาม 
  นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย สอบถามที่ประชุมว่าเป็นไปได้
หรือไม่ที่จะใช้ข้อมูลผลสำรวจปี 2562 ในการนำเสนอให้กับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ ่งมี
กำหนดการในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 สำหรับการขอเลื่อนการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 17 มาปฏิบัติใช้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าหากบริษัทประกันภัยใดที่มีความพร้อมสามารถนำมาตรฐานฉบับ
ดังกล่าวมาปฏิบัติใช้ล่วงหน้าได้ ซ่ึงการปรับปรุงข้อมูลผลสำรวจให้เป็นปัจจุบันอาจไม่ทันกำหนดการดังกล่าว จึง
เสนอแนวทางว่าใช้ข้อมูลผลสำรวจปี 2562 ไปก่อน และในระหว่างนี้หากมีการปรับปรุงโดยการเพิ่มข้อมูลปี 
2563 แล้ว ควรมีการนำเสนอข้อมูลที่ปรับปรุงให้กับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์เพ่ิมเติมด้วย 
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  ประธานฯ ให้ข้อสังเกตว่า ในปี 2563 - 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมากและส่งผลกระทบในระยะยาว หากใช้ข้อมูลผลสำรวจปี 
2562 เป็นหลัก อาจเป็นข้อมูลที่ไมส่ะท้อนถึงผลกระทบทีส่ำคัญที่เกิดข้ึนในปี 2563 - 2564 ดังนั้น จึงอยาก
ให้พิจารณานำผลกระทบที่สำคัญดังกล่าว ใช้เป็นปัจจัยประกอบเพ่ือเพ่ิมน้ำหนักการสนับสนุนขอเลื่อนการบังคับ
ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ออกไปด้วย  
  นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต ผู้แทนจากสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย ให้
ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ณ สิ้นปี 2563 ธุรกิจประกันชีวิตจะได้รับผลกระทบมากขึ้นจากปี 2562 เนื่องจากปี 
2563 มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยยิ่งต่ำจะยิ่งส่งผลกระทบที่มากขึ้น และเนื่องจากมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 มีปัจจัยเรื่องอัตราดอกเบี้ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนั้น หากมีการ
ปรับปรุงข้อมูลใหม่จะเห็นได้ว่าในปี 2563 จะมผีลกระทบทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากสิ้นปี 2562 ค่อนข้างมาก 
  ประธานฯ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า รูปแบบการจัดทำและการเผยแพร่ผลการสำรวจ
แบบสอบถาม ควรมีการแสดงเงื่อนไขหรือหมายเหตุประกอบให้มีความชัดเจน มิเช่นนั้น หากมีการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวออกไป อาจเป็นการผูกมัดในแง่ของผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยชุดข้อมูลของปี 2562 เท่านั้น 
  นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงความเห็น
เพ่ิมเติมว่า การนำเสนอข้อมูลให้กับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับการขอเลื่อนการนำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 มาปฏิบัติใช้ นอกเหนือจากข้อมูลเชิงตัวเลขที่มีอยู่ ควรมีการเตรียมความ
พร้อมข้อมูลด้านอ่ืนประกอบด้วย เพ่ือให้มีเหตุผลและน้ำหนักที่เพียงพอต่อการพิจารณา เช่น ปัญหาอุปสรรคของ
ธุรกิจในปัจจุบัน แผนงานที่จะทำในระหว่างการเลื่อนการบังคับใช้ออกไป และแผนงานที่จะดำเนินต่อในอนาคต 
รวมทั้ง กำหนดระยะเวลาที่จะเลื่อนการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ออกไปถึงเมื่อไหร่ 
  ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า ก่อนคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย มีการจัดตั้งคณะทำงานชุดย่อยหรือไม่ ที่จะมาช่วยพิจารณาในประเด็น
ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนและผลักดันแผนงานต่าง ๆ รวมทั้ง ความเป็นไปได้ในการนำมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 17 มาใช้ก่อนบางส่วน และทยอยนำส่วนที่เหลือมาใช้เมื่อมีความพร้อม 
  นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย ได้ตอบข้อซักถามประธานฯ ว่า 
ในปัจจุบัน มคีณะทำงาน 2 ชุด คือ คณะทำงานย่อยด้านสัญญาประกันภัยและการวัดมูลค่า (คณะทำงานย่อยชุดที่ 1) 
ของสำนักงาน คปภ. และคณะอนุกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยในเบื้องต้นจะนำข้อมูลผลสำรวจ
ปี 2562 หารือกับคณะอนุกรรมการดังกล่าว ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลเพียงพอ
หรือไม่ และต้องจัดเตรียมข้อมูลอะไรเพิ่มเติม หลังจากนั้นจะนำผลลัพธ์ที่ได้เข้าหารือกับคณะทำงานย่อยด้าน
สัญญาประกันภัยและการวัดมูลค่า (คณะทำงานย่อยชุดที่ 1) เพื่อจัดเตรียมข้อมูลและแผนการดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
   ประธานฯ แสดงความคิดเห็นว่า การหารือกับคณะอนุกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื ่อง สัญญาประกันภัย ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ควรมีหลักการในระดับหนึ่ง เพื่อมีข้อมูลประกอบการพิจารณาถึง
ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในประเด็นอื่น ๆ เช่น กรณีขอเลื่อนการบังคับใช้มาตรฐาน สามารถขอเสนอ
เลื่อนในบางส่วนได้หรือไม่ รวมทั้ง ควรสอบถามถึงประเด็นข้อกังวลของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
และในการขอเลื่อนจำเป็นจะต้องมีการเตรียมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้มีเหตุผลและน้ำหนักที่เพียงพอ เนื่องจาก
ข้อมูลผลสำรวจปี 2562 เป็นข้อมูลเชิงตัวเลขที่ยังไมส่ะท้อนถึงผลกระทบทีส่ำคัญมากนัก 
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  นางอุณากร พฤฒิธาดา ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงความ
คิดเห็นว่า จากผลการสำรวจแบบสอบถามที่จัดทำขึ้นเป็นเพียงผลกระทบในเชิงตัวเลขไม่มีการแสดงเหตุผล
ประกอบ อาจจะไม่เพียงพอต่อการนำไปเสนอสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้มีการเลื่อนการบังคับ
ใช้มาตรฐานออกไป และผลกระทบในเชิงตัวเลขสามารถแก้ไขเพื่อที่จะเป็นเหตุผลสนับสนุนที่จะไม่เลื่อนการ
บังคับใช้มาตรฐานก็สามารถทำได้ ดังนั้น คณะทำงานที่เกี่ยวข้องควรมีการเตรียมข้อมูลและเหตุผลอื่นที่สำคัญ 
และมีน้ำหนักทีเ่พียงพอ และใช้ประกอบกับข้อมูลเชิงตัวเลขในการขอเลื่อนการบังคับใช้มาตรฐานออกไป 
  นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ได้แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับการหารือ
เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกันในคณะทำงานชุดย่อยก่อน แต่ก่อนถึงคณะทำงานชุดย่อยเห็นควรให้นำข้อมูลสำรวจหารือ
ร่วมกันถึงเหตุผลและความจำเป็นของสมาคมและบริษัทสมาชิกด้วย 
  นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู ้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ชี ้แจงว่า
คณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการในการบังคับใช้มาตรฐานฉบับดังกล่าว ซึ่งจะครอบคลุม
ถึงข้อกังวลของภาคธุรกิจเกี่ยวกับผลกระทบ รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอทางเลือกของภาคธุรกิจสำหรับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน ซึ่งกรอบระยะเวลาดังกล่าวจะสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการแปล
มาตรฐานฉบับล่าสุด และจากผลสำรวจ พบว่า ภาคธุรกิจมีข้อกังวลมากที่สุดในเรื่องการปฏิบัติในช่วงการ
เปลี่ยนแปลง (Transition) ซึ่งข้อมูลผลกระทบทางการเงินที่ได้จากแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ยัง
ไม่ใช่ข้อมูลที่สะท้อนข้อเท็จจริงทั้งหมด เนื่องจากเป็นจัดทำโดยใช้สมมติฐานเพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวเลข เพ่ือใช้ในการ
ประเมินผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 มาบังคับใช้ว่าเปลี่ยนแปลงไปจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4  ในด้านใดบ้าง อย่างไรก็ดี ข้อมูลดังกล่าวช่วยให้เห็นภาพในเบื้องต้น 
เพื่อที่จะนำไปสู่การดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 จะมีการนำ
ข้อมูลผลสำรวจหารือในคณะอนุกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ต่อไป และจะมี
การรายงานความคืบหน้าของภาคธุรกิจให้คณะรับทราบเป็นระยะ ๆ 
  นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย แสดงความคิดเห็นว่า จาก
ข้อมูลผลสำรวจในส่วนของบริษัทประกันวินาศภัย ถึงแม้จะมีผลกระทบเชิงตัวเลขที่เป็นบวก แต่หากพิจารณา
ในส่วนของระยะเวลาจากปัจจุบันถึงปีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 มีผลบังคับใช้ ถือเป็น
ระยะเวลาที่ไม่มาก และปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำแนวปฏิบัติ (Guidelines) ของคณะทำงาน ซึ่งคาดว่าจะ
แล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2564 ประกอบกับข้อมูลผลสำรวจจะเห็นได้ว่า มีบริษัทประกันวินาศภัยเพียงร้อยละ 
30 ที่มีความพร้อม ส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับดังกล่าว ซึ่งแนวทางในการเตรียมความ
พร้อมให้กับบริษัทประกันวินาศภัยนั้นต้องอาศัยแนวปฏิบัติ (Guidelines) ที่สมบูรณ์ประกอบกับการจัดอบรม
ให้กับบริษัท ดังนั้น จึงคาดว่าระยะเวลาที่เร็วที่สุดสำหรับการทำให้บริษัทประกันวินาศภัยมีความพร้อมเป็นช่วง
ไตรมาส 1 ปี 2565 ซ่ึงกรอบระยะคงเหลือก่อนมาตรฐานมีผลบังคับใช้นั้น อาจไม่เพียงพอในการพัฒนาระบบ
ให้รองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับดังกล่าว ดังนั้น ข้อเท็จจริงดังกล่าวสามารถใช้ประกอบเป็นเหตุผลใน
การสนับสนุนขอเลื่อนการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 กับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ได้ นอกจากนี้ หากเป็นไปได้ในระหว่าง 2 ปี ก่อนการบังคับใช้มาตรฐานอยากให้มีการนำ
มาตรฐานบางส่วนมาเริ่มใช้ก่อนวันที่มาตรฐานมีผลบังคับใช้จริง เนื่องจากธุรกิจประกันวินาศภัยมีข้อกังวล
เกี่ยวกับพอร์ทฟอลิโอที่ก่อให้เกิดผลขาดทุน (Onerous Portfolio) ดังนั้น ควรได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน 
คปภ. และสมาคม เพื่อผลักดันให้ภาคธุรกิจมีการจัดทำผลทดสอบความสามาถในการทำกำไร (Profitability 
Test) ในแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อประเมินความเสี่ยงผลขาดทุน รวมถึงการปันส่วนต้นทุน (Allocation Expense) 
ซึ่งสำนักงาน คปภ.อาจเข้ามามีบทบาทในการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีความพร้อมในการจัดทำข้อมูลดังกล่าวใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนการบังคับใช้มาตรฐาน 
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  นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อมูลที่
ได้จากหารือในที่ประชุมวันนี้ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะทำการรวบรวมจัดทำเป็นเหตุผลและข้อสนับสนุน
ในการนำเสนอต่อสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและ
ศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ของสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564  
   นางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ แสดงความค ิดเห ็นว ่า เห ็นด ้วยกับ
คณะกรรมการหลายๆ ท่าน ในส่วนของข้อมูลที่จะต้องจัดทำและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำเสนอต่อสภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ทั้งธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย จะได้รับผลกระทบ
ทางด้านภาษีซึ่งมีความสำคัญอย่างมาก จึงควรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยเพ่ือที่จะมีข้อมูลสนับสนุนใน
การหารือกับกรมสรรพากร ซ่ึงผลกระทบทางด้านการเงินดังกล่าวจะสะท้อนให้ทางสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เห็นถึงผลกระทบของธุรกิจประกันภัยซึ่งอาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางระบบการเงินของประเทศ  และ
เป็นเหตุผลหนึ่งในการสนับสนุนการเลื่อนการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ออกไปได ้
  นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย แสดงความคิดเห็นว่าผลกระทบ
ทางด้านภาษีเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหารือกับกรมสรรพากร ในบางประเทศหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการคุ้มครอง
ไปแล้วและพบว่ามีผลขาดทุน จะมกีารกำหนดให้คำนวณภาษีด้วยมาตรฐานฉบับเดิม สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ก็ให้
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17  ทั้งนี้มีความกังวลในเรื่องภาษี กรณีที่มีการจ่ายชำระ
ค่าภาษีล่วงหน้าแล้ว หากให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานฉบับใหม่จะทำให้การปรับปรุงข้อมูลทางภาษีมีความ
ยุ่งยากซับซ้อนเป็นอย่างมาก 
   
มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มีการเผยแพร่ผลการสำรวจแบบสอบถามโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับ
การบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้
ประกอบการดำเนินการต่อได้ ได้แก่ สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย คณะทำงานย่อยด้าน
นโยบายบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล และคณะทำงานย่อยด้านผลกระทบทางภาษี และกรณีที่จะนำผลสำรวจ
ดังกล่าวไปใช้อ้างอิงกับหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ควรมีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยให้คำนึงถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย 

3.2) แนวปฏิบัติ (Guidelines) เกี่ยวกับสัญญาประกันภัยและการวัดมูลค่า  
 เสนอโดยสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

 สำนักงาน คปภ. ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานย่อยรองรับประเด็นจากข้อกำหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันภัยฉบับที่ 17 (คณะทำงานย่อยฯ) จำนวน 4 คณะ ทางสมาคม
ประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้จัดตั้งทีมงานตามหัวข้อของมาตรฐานที่แต่ละคณะทำงาน
ย่อยรับผิดชอบ สำหรับดำเนินการจัดทำร่างแนวปฏิบัติเสนอต่อคณะทำงานย่อยฯ เพื่อเป็นการกลั่นกรอง
เนื้อหาและซักซ้อมความเข้าใจก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยทีมงานของ
สมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้มีการจัดทำร่างแนวปฏิบัติสำหรับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ใน 4 หัวข้อ อันได้แก่ 
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  (1) การแยกองค์ประกอบของสัญญาประกันภัย (Separation of contracts)  
เป็นการพิจารณาองค์ประกอบของสัญญาประกันภัยที่เป็นส่วนของอนุพันธ ์แฝง 

(Embedded Derivatives) ส่วนที่เป็นการลงทุนที่แบ่งแยกได้ (Distinct investment components) และ
ส่วนที่เป็นการบริการ (Non-insurance service components) ซึ่งจะต้องนำไปพิจารณาตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับอื่น เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 15 โดยมีการ
พิจารณาในการประชุมคณะทำงานย่อยฯ เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 

  (2) การรวมสัญญาประกันภัย (Combination of contracts) 
เป็นการพิจารณารูปแบบ (Form) และเนื้อหาสาระ (Substance) ของสัญญาประกันภัย 

เพื่อรวมชุดสัญญาหรือกลุ่มของชุดสัญญา เช่น สัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจประกันชีวิต หรือ
สัญญาแบบแพ็คเกจของธุรกิจประกันวินาศภัย เป็นต้น โดยมีการพิจารณาในการประชุมคณะทำงานย่อยฯ เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำหรับธุรกิจประกันชีวิต และเดือนมีนาคม 2564 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย 

  (3) ขอบเขตของสัญญาประกันภัย (Contract boundary) 
เป็นการพิจารณาระยะเวลาของกระแสเงินสด ที่ไม่ได้อ้างอิงตามที่ระบุในสัญญาเพียง

อย่างเดียว โดยจะต้องพิจารณาจากความสามารถในทางปฏิบัติ (Practical ability) ของบริษัทในการประเมิน
ความเสี่ยงใหม่ของผู้เอาประกันภัยเฉพาะราย และความเสี่ยงใหม่ของพอร์ตโฟลิโอ เพ่ือกำหนดราคาหรือระดับ
ของผลประโยชน์ที่สะท้อนความเสี่ยง รวมถึงหลักการในการกำหนดราคาของค่าเบี้ยประกันภัยว่าสะท้อนความ
เสี่ยงในระยะยาวเพียงใด โดยมีการพิจารณาในการประชุมคณะทำงานย่อยฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
สำหรับธุรกิจประกันชีวิต และเดือนมีนาคม 2564 สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย 

(4) ระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย (Level of aggregation) 
เป็นการพิจารณาแบ่งพอร์ตโฟลิโอของสัญญาประกันภัย โดยพอร์ตโฟลิโอประกอบด้วย

สัญญาหลายสัญญาที่มีความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันและบริหารจัดการร่วมกัน  (Similar risks and managed 
together) ซึ่งบริษัทจะต้องแบ่งพอร์ตโฟลิโอของสัญญาประกันภัยออกเป็น กลุ่มของสัญญาที่สร้างภาระ ณ 
วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก (Onerous contract at inception) กลุ่มของสัญญาที่ ณ วันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก ไม่มี
ความเป็นไปได้ที่มีนัยสำคัญที่จะเปลี่ยนเป็นสร้างภาระในภายหลัง (No significant possibility of becoming 
onerous) และกลุ่มของสัญญาที่เหลือในพอร์ตโฟลิโอ (Other profitable contracts) โดยมีการพิจารณาใน
การประชุมคณะทำงานย่อยฯ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สำหรับธุรกิจประกันชีวิต และเดือนมีนาคม 2564 
สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย 

 ผู ้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทยและผู ้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทยจะ เป็นผู้
นำเสนอผลงานร่างแนวปฏิบัติที่ได้จัดทำขึ้นดังกล่าวข้างต้น 
  ทั้งนี้ คณะทำงานย่อยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายละเอียดของร่างแนวปฏิบัติสำหรับ 4 หัวข้อ
ที่ทางสมาคมฯ จัดทำขึ้น ไม่ได้ขัดแย้งกับข้อกำหนดของมาตรฐาน รวมทั้ง ข้อกำหนดใน 4 เรื่องดังกล่าวเป็น
เรื่องเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลหรือให้คำนิยามเพื่อนำไปใช้คำนวณกระแสเงินสดในอนาคตเป็นหลัก ไม่ได้
ต้องอาศัยการตีความที่หลากหลาย แต่เป็นการยกตัวอย่างให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ ในส่วนของ
กำหนดการนำส่งร่างแนวปฏิบัติสำหรับหัวข้ออ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยได้ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานไว้เมื่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เป็นดังนี้ 
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หัวข้อ (การดำเนินการในระยะที ่1) กำหนดการนำส่ง ธุรกิจประกนัชีวิต ธุรกิจประกนัวินาศภัย 
Separation มีนาคม 2563 เสร็จสิ้น อยู่ระหว่างการปรับปรุง 
Combination of Contracts 

ธันวาคม 2563 เสร็จสิ้น อยู่ระหว่างการปรับปรุง Contract boundary 
Level of aggregation 
Choice of measurement model  

มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างการพิจารณา อยู่ระหว่างการพิจารณา Attributable insurance expenses 
CSM and coverage unit; onerous contract 
Discount rate 

มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ Risk adjustment 
Reinsurance treatment 

ข้อสังเกตที่ประชุม : 

 ประธานฯ แสดงความคิดเห็นว่า ควรมีคณะทำงานชุดเล็กที่รับผิดชอบภาพรวมของมาตรฐาน 
นอกเหนือจากคณะทำงานย่อยที่รับผิดชอบตามหัวข้อของมาตรฐาน เพื่อกลั่นกรองเนื้อหาและซักซ้อมความ
เข้าใจใหส้อดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ  
 นางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ ชี้แจงว่า สำนักงาน คปภ. มีคณะทำงาน
ย่อยด้านสัญญาประกันภัยและการวัดมูลค่า (คณะทำงานย่อยชุดที่ 1) ซึ่งผู้ช่วยเลขาธิการสายวิเคราะห์ธุรกิจ
ประกันภัยเป็นประธาน โดยคณะทำงานชุดนี้รับผิดชอบพิจารณาหัวข้อของมาตรฐาน ซึ่งเนื้อหาทั้ง 4 หัวข้อที่
นำเสนอนี้ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานย่อยชุดดังกล่าวแล้ว โดยมีรองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ เป็นที่
ปรึกษาคณะทำงาน 
 นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีข้อสังเกตในฐานะผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ว่า เกณฑ์ในการวิเคราะห์และให้ข้อสรุปของร่างแนว
ปฏิบัติสมาคมประกันวินาศภัยไทยยังไม่ครอบคลุมข้อพิจารณาตามมาตรฐานทุกเรื ่อง ซึ่งควรวิเคราะห์ตาม
หลักเกณฑ์และอธิบายเหตุผลของข้อสรุปให้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ รวมทั้งร่างแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวควรเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเท่านั้น บริษัทยังใช้ดุลพินิจในการพิจารณาได้ หากมีรายละเอียดของ
รูปแบบสัญญาและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน  
 นางสาวจอมขวัญ จันทร์ผา ผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีข้อสังเกตว่า เกณฑ์ใน
การวิเคราะห์และข้อสรุปยังไม่ครอบคลุมข้อพิจารณาตามมาตรฐานทุกเรื่อง เช่น ตัวอย่างของ Non-Distinct 
Investment Components เรื ่อง No Claim Bonus (NCB) มีเกณฑ์ที ่กำหนดในมาตรฐานมากกว่าการ
วิเคราะห์ในร่างแนวปฏิบัติ  
 นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน ผู ้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัย ชี ้แจงว่า การยกประเด็น
ตัวอย่างในร่างแนวปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติและประยุกต์ใช้ง่ายขึ้นกว่าการให้แนวปฏิบัติเป็น
ภาพกว้าง สำหรับเกณฑ์ในการวิเคราะห์เพิ่มเติม ทั้งในส่วนของหลักการและเหตุผลสมาคมประกันวินาศภัย จะ
กลับไปหารือกับคณะทำงานเพ่ือหาข้อสรุปอีกครั้ง  
 นางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ ให้ความเห็นว่า ร ่างแนวปฏิบัติ  
ควรยกประเด็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนเพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากการเตรียมความพร้อม
รองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ของบริษัทประกันวินาศภัยยังไม่เพียงพอ หากร่างแนวปฏิบัติ
ระบุเป็นภาพกว้าง อาจไม่สามารถดำเนินการตามมาตรฐานได้ อย่างไรก็ตาม กรณีที่รายละเอียดของรูปแบบ
สัญญามีความแตกต่างจากร่างแนวปฏิบัติอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินที่แตกต่าง
ออกไป ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานว่าสามารถตีความนอกเหนือจากร่างแนวปฏิบัติได้หรือไม่  
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 นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า การนำเสนอ
ร่างแนวปฏิบัติทั้ง 4 หัวข้อตามวาระข้างต้น ขอให้ผู้แทนของสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง (BIG4) เป็น
ผู้สอบทานความถูกต้องของกรอบและแนวทางในการปฏิบัติ ภายในระยะเวลา 14 วัน ทั้งนี้ การสอบทานดังกล่าว
มิได้หมายความว่าบริษัทประกันภัยที่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติจะได้รับการรับประกันจากสำนักงานสอบบัญชี
ขนาดใหญ่ 4 แห่ง (BIG4) ซ่ึงในการปฏิบัติจริงยังคงต้องขึ้นอยู่กับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของแต่ละบริษัทด้วย 
  นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้แจ้งว่า ร่างแนวปฏิบัติ  
ทั้ง 4 หัวข้อ เป็นแนวปฏิบัติในภาพกว้าง บริษัทต้องจัดทำแนวปฏิบัติภายในที่เหมาะสมกับการนำไป
ประยุกต์ใช้เพ่ิมเติม สำหรับกระบวนการทำงานในหัวข้อถัดไป คณะทำงานของสมาคมประกันวินาศภัยไทยจะ
ประชุมร่วมกับอนุกรรมการของสำนักงาน คปภ. และให้ผู้แทนสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง (BIG4) 
เป็นผู้สอบทานความถูกต้องของกรอบและแนวทางในการปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อสรุปเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการฯ  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของการจัดทำแนวปฏิบัติที่สมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคม
ประกันวินาศภัยไทยนำเสนอ ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดขอให้ผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง 
(BIG4) เป็นผู้สอบทานโดยใช้ระยะเวลาดำเนินการดังกล่าวเป็นเวลา 14 วัน 

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องเพื่อทราบ 

4.1) กฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยที่อาจได้รับผลกระทบจากการ
บังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย 

จากข้อมูลทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ กำหนดให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRS) มีผลบังคับใช้ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ถือ
ปฏิบัติของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ( IFRS) ดังนั ้น จากข้อมูลปัจจุบันจะทำให้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย สำหรับงวด
บัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป (หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง) โดยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงหลักการและวิธีการคำนวณมูลค่าของหนี้สินสัญญาประกันภัย
และการรับรู้รายได้จากในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบ 
ข้อมูล และหลักเกณฑ์ ที่ใช้สำนักงาน คปภ. ใช้ในการกำกับดูแลฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื ่อง สัญญาประกันภัย มีใจความสำคัญ
เกี่ยวกับวิธีการประเมินมูลค่าหนี้สินสัญญาประกันภัย (สำรองประกันภัย) และการรับรู้รายได้/ค่าใช้จ่าย ดังนั้น 
รายการข้อมูลที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการบังคับใช้มาตรฐานดังกล่าว จะเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับ
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เป็นหลัก ซึ่งจะส่งผลให้เกณฑ์การกำกับดูแลฐานะการเงิน
ของบริษัทประกันภัยอาจต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐาน อาทิเช่น รูปแบบรายงาน
งบการเงิน อัตราส่วนการติดตามฐานะการเงิน เป็นต้น สำนักงาน คปภ. จึงได้รวบรวมกฎหมายต่าง ๆ ที่
สำนักงาน คปภ. ใช้การกำกับดูแลฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยในปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 53 ฉบับ ให้
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ดำเนินการพิจารณา ศึกษารายละเอียด 
และบริษัทที่ปรึกษาได้ทำการสรุปรายชื่อประกาศ/คำสั่ง/หนังสือเวียน ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ซึ่งมีจำนวน 
39 ฉบับ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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ระดับกฎหมาย รายชื่อกฎหมายโดยย่อ จำนวน (ฉบับ) 
ประกาศ คปภ. การจัดสรรสินทรัพยไ์ว้สำหรับหนีส้ินฯ 

การประเมินราคาทรัพยส์ินและหนี้สินฯ 
แบบรายการงบดุลและงบกำไรขาดทุนฯ 
หลักเกณฑ์ฯ การจัดทำและยื่นงบการเงินฯ 
หลักเกณฑ์ฯ การคำนวณเงินกองทุนฯ 
หลักเกณฑ์ฯ การคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ฯ 
หลักเกณฑ์ฯ การกำกับการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมฯ 
หลักเกณฑ์ฯ การเปิดเผยข้อมลูฯ 
หลักเกณฑ์ฯ อัตราเงินสมทบท่ีบรษิัทต้องนำส่งให้สำนักงาน คปภ. 

29 

ประกาศนายทะเบียน หลักเกณฑ์ฯ การจัดทำรายงานการดำรงเงินกองทุนฯ 
มาตรฐานการปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบัติทางคณติศาสตร์ประกันภัยฯ 

3 

คำสั่งนายทะเบยีน รายงานกระทบยอดรายการตามงบการเงินฯ 
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ 

4 

ประกาศสำนักงาน 
คปภ. 

การขอรับความเห็นชอบการคำนวณผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลฯ 1 

หนังสือเวียน ระบบสญัญาณเตือนภัยล่วงหน้าฯ 2 
รวม 39 

 ทั้งนี้ การดำเนินการปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่สำนักงาน คปภ. ใช้ในการกำกับดูแลฐานะ
การเงินของบริษัทประกันภัย เพ่ือรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย 
สำนักงาน คปภ. จะต้องทราบรายละเอียดของมาตรฐานดังกล่าว ที่เป็นฉบับของประเทศไทย (TFRS 17) ก่อน
พิจารณาแนวทางการแก้ไขใด ๆ ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดกรอบระยะเวลา
ดำเนินการ (Timeline) ในการจัดทำมาตรฐานดังกล่าว โดยกำหนดว่าจะสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานดังกล่าว
ประมาณเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและมีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาใน
เดือนพฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ตาม สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยได้เวียนแจ้งรายชื่อกฎหมายเกี่ยวกับการ
กำกับดูแลฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยที่อาจได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ให้สายงานที่เก่ียวข้องรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ข้อสังเกตทีป่ระชุม : 

  ประธานฯ แจ้งว่า เพื่อให้กระบวนการในการบังคับใช้เป็นไปอย่างราบรื่น กรณีที่สมาคม
ประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย มีประเด็นหรือต้องการเสนอแนะในข้อกฎหมาย/ระเบียบ ที่
คาดว่าจำเป็นสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ขอให้แจ้งสำนักงาน 
คปภ. เพื่อพิจารณาด้วย 
  นางสาวชญานิน เกิดผลงาม ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ แจ้งต่อที่ประชุม
ว่าสายพัฒนามาตรฐานการกำกับได้รับแจ้งรายชื่อประกาศ/คำสั่ง/หนังสือเวียนหลายฉบับ ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื ่อง สัญญาประกันภัย  แต่ไม่มีรายละเอียด
ประกอบ และเนื่องจากสายพัฒนามาตรฐานการกำกับไม่มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ดังนั้น จึงขอให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบดังกล่าวประกอบด้วยว่า
กระทบอย่างไรบ้าง 
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  นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย แสดงความคิดเห็นว่า สมาคมประกันชีวิตไทยมี
คณะอนุกรรมการแยกหลายคณะ และยังมกีฎหมายหลายฉบับที่ไม่ได้นำมาเชื่อมโยงกัน จึงอาจจะมองไม่ครบถ้วน 
เช่น กฎหมายด้านความเสี่ยง และอีกหลายๆ ด้าน ทีไ่ดม้ีการหารือกับด้านกำกับซึ่งจะมีประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย รวมอยู่ด้วย ดังนั้น สมาคมประกันชีวิตไทยจึงขอ
กลับไปหารือร่วมกับบริษัทสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการสื่อสารและเข้าใจที่ตรงกันทุกฝ่าย และจะนำ
ผลหารือดังกล่าวแจ้งกลับสำนักงาน คปภ. ในโอกาสถัดไป 
  นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย ให้ข้อสังเกตว่า มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย บางรายการอาจมีความซ้ำซ้อนกับรายการในรายงาน
การดำรงเงินกองทุนของสำนักงาน คปภ. ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเงินกองทุน โดยอนุกรรมการด้านความเสี่ยง
ของสมาคมประกันชีวิตไทยขอนำประเด็นดังกล่าวกลับไปพิจารณาเพ่ิมเติม 

มติที ่ประชุม : รับทราบกฎหมายเกี ่ยวกับการกำกับดูแลฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยที ่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย 

4.2) ความคืบหน้าการดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 
เรื่อง สัญญาประกันภัย ของสำนักงาน คปภ. 

 นับตั้งแต่ที่ IASB ได้เผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื ่อง สัญญา
ประกันภัย (International Financial Reporting Standards : Insurance Contracts) เมื่อเดือนพฤษภาคม 
2560 โดยในครั้งแรก IASB ได้กำหนดกำหนดให้มาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2564 (ค.ศ. 2021) จากนั ้นเมื ่อเดือนมิถุนายน 2562 ทาง IASB ได้ออกประกาศแก้ไขร่าง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (Amendments) ซึ่งมีประเด็นแก้ไขในรายละเอียดต่าง ๆ หลาย
เรื่อง รวมถึงเรื่องให้เลื่อนวันเริ่มมีผลบังคับใช้ออกไปเป็นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 (ค.ศ. 2022) แต่เนื่อง
ด้วยความซับซ้อนและปัญหาในทางปฏิบัติของมาตรฐาน ในเดือนมิถุนายน 2563 ทาง IASB ได้มีมติปรับ
แก้ไขวันเริ่มมีผลบังคับใช้เป็นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 (ค.ศ. 2023)  

 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนด
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย กำหนดนโยบายการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินของประเทศไทยภายหลังการบังคับใช้ในต่างประเทศ 1 ปี ดังนั้น คาดว่ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 17 จะมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยในปี 2567 (ค.ศ. 2024) อย่างไรก็ตาม หากยังคงใช้
นโยบายดังกล่าว บริษัทประกันภัยในประเทศไทยจะต้องเริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17  
ไปปฏิบัติตั้งแต่ปี 2566 (ค.ศ. 2023) สำหรับคำนวณตัวเลขเพื่อนำไปแสดงเปรียบเทียบในงบการเงินปี 
2567 (ค.ศ. 2024) ซึ่งเป็นปีที่คาดว่ามาตรฐานจะมีผลบังคับใช้จริง  

สำนักงาน คปภ.ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย เพื่อลดผลกระทบจากการนำมาตรฐานฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 
โดยมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้  

กิจกรรม กรอบระยะเวลา 
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประกันภัย 

กันยายน 2562 

สำรวจแผนการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสำหรับธุรกิจประกันภัย ฉบับที่ 17 

พฤศจิกายน 2562   
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กิจกรรม กรอบระยะเวลา 
จัดงานสัมมนาเพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม
ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัย 

ธันวาคม 2562   

แต่งตั้งคณะทำงานย่อยรองรับประเด็นจากข้อกำหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันภัยฉบับที่ 17 จำนวน 4 คณะ 

มกราคม 2563 

จัดจ้าง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) 
เป็นที่ปรึกษา เพ่ือดำเนิน “โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อม
สำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง 
สัญญาประกันภัย” 

พฤษภาคม 2563 

จัดสัมมนาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจรายละเอียดของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ ๑๗ ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท
ประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย 

กรกฎาคม 2563 

นำส่งแบบสอบถามเพ่ือสำรวจความพร้อมและผลกระทบของบริษัท
ประกันภัยจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
17 ให้แก่บริษัทประกันภัย พร้อมประชุมชี้แจงรายละเอียด 

พฤศจิกายน 2563 

รวบรวมผลสำรวจแบบสอบถามเพ่ือสำรวจความพร้อมและผลกระทบ
ของบริษัทประกันภัย 

ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 

จัดทำร่างงบการเงินเพ่ือรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 17  

มีนาคม 2564 

ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างงบการเงินเพ่ือรองรับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย 

เมษายน 2564 

นำเสนอผลสำรวจความพร้อมและผลกระทบจากการนำมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 มาปฏิบัติใช้ (Gap & Impact 
Analysis) ให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายพิจารณา 

พฤษภาคม 2564 

สัมมนาพิจารณร์่างงบการเงินเพ่ือรองรับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย 

พฤษภาคม 2564 

สรุปรูปแบบร่างงบการเงินเพ่ือรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย 

มิถุนายน 2564 

ออกแบบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย (XML)  สิงหาคม 2564 
อบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 17 รวมถึงการกรอกรายการในงบการเงินและ
รายงานที่เกี่ยวข้อง ให้กับบริษัทประกันภัย 

กันยายน - ตุลาคม 2564 

สำรวจผลกระทบทางการเงินจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 17 รอบที ่2 

ไตรมาส 2/2565 

ออกประกาศเกี่ยวกับรูปแบบงบการเงินและรายงานที่เก่ียวข้อง ไตรมาส 3/2565 
พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของสำนักงาน คปภ. เพ่ือรองรับ
การนำส่งรายการรูปแบบใหม่ 

ปี 2565 

บริษัทประกันภัยนำส่งหน้างบการเงิน Parallel run  2566 
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ข้อสังเกต : 
  ประธานฯ แสดงความเห็นว่า ในส่วนของกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรมกีารศึกษาก่อนที่
จะมีการปรับปรุงในปี 2566 รวมทั้งต้องพิจารณาด้วยว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
แม่บทหรือไม ่
   นางสาวจอมขวัญ จันทน์ผา ผู้แทนจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้สอบถามในประเด็น
ที่เก่ียวข้องกับกฎระเบียบต่าง ๆ ว่าจะมีการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ ว่า
กฎระเบียบในส่วนไหนที่ภาคธุรกิจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในการปรับปรุง 
  ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามว่า ตามระเบียบวาระที่ 4.1 ที่มีการนำเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หากภาคธุรกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง สามารถเสนอเข้ามาได้ 

มติที่ประชุม : รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ของสำนักงาน คปภ. 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องอ่ืน ๆ 

-ไม่มี- 

ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 

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

นางสาวกนิษฐา  ฉลองมณีรัตน์/ นางสาวณิชารีย์  หาญแสวงสิน 
ผู้จดรายงานการประชุม 

นางเยาวภา ศรีวัฒนศักดิ์ 
ผู้สอบทานรายงานการประชุม 

 


