
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย  

ครั้งที่ 2/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 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 คด ีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 
5. นายสมประโชค ปิยะตานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับธุรกิจและการลงทุน 
6. นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา ผู้ช่วยเลขาธิการสายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย  
7. นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี 
8. นางสาวอายุศรี คำบรรลือ ผู้ช่วยเลขาธิการสายตรวจสอบ 
9. นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี 
10. นางสาวปราณี เอกสุภักดิ์  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 1 
11. นายสาระ ล่ำซำ   นายกสมาคมประกันชีวิตไทย 
12. นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต   นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย  
13. นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ  ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
14. นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้แทนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
15. นายนันทวัฒน์ สำรวญหันต์ ผู้แทนบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 
16. นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้แทนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส 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. นางสาวชญานิน เกิดผลงาม ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนามาตรฐานการกำกับ 
2. นายอาภากร ปานเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
3. นายอานนท ์วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย  
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ผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้ติดตาม 

1. นางสาววิไลรัตน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกำกับธุรกิจประกันภัย 
2. นางสาวนภา ลิขิตไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ 1 
3. นางสาวอุบลวรรณ แสงตรง ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์ 2 
4. นางสาวมนัสชนก วชิรตรังสฤษดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน สำนักเลขาธิการ 
5. นางสาวหนึ่งฤทัย เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับการลงทุนบริษัทประกันภัย 
6. นายชาญศักดิ์ ปิติสิริกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานเงินกองทุนและความมั่นคงทางการเงิน 
7. นางสาวณิชา ราชฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มกำกับมาตรฐานสำรองประกันภัย  
8. นายนรา สุขวัฒนาวิทย์ หัวหน้ากลุ่มกำกับธุรกิจประกันชีวิต 
9. นางสาวลลิษา ภัทรแสงไทย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหวัหน้ากลุ่มกฎหมายด้านพฤติกรรมทางการตลาด 
10. นางสาวจิราพัชร พันธ์พัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มสนับสนุนงานเลขาธิการ 
11. นางสาวพิมลอร นวคุณ ผู้ชำนาญงานอาวุโส กลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์ 
12. นางสาวศุภสุตา ชุติมาวงศ์ ผู้ชำนาญงานอาวุโส กลุ่มมาตรฐานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 
13. นางสาวภัสพร เอกชัยวิวัฒน์กุล ผู้ชำนาญงาน กลุ่มมาตรฐานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 
14. นางสาวฐมน ฐิตะธนะกิจ ผู้ชำนาญงาน กลุ่มวิเคราะห์ 2/2 
15. นายจรูญทรัพย ์ณัฐธนอนันต์ ผู้ชำนาญงาน กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ 
16. นายกษิดิ์เดช จันทร์เจียวใช้ ผู้ชำนาญงาน กลุ่มงานกฎหมาย 
17. นางสาวกฤษณ์รวีฐ์ เอ่ียมจรูญ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์ 
18. นางสาวนฏกร หมัดเลียด เจ้าหน้าที่ชำนาญการ กลุ่มกำกับมาตรฐานสำรองประกันภัย 
19. นายศุภฤกษ ์ผลทอง เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มวางแผนและพัฒนากฎหมาย 

  ด้านพฤติกรรมทางการตลาด ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มบริหารและวิชาการ 
20. นางสาวกนิษฐา  ฉลองมณีรัตน์ เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ 
21. นางสาวณิชารีย์  หาญแสวงสิน เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มวิเคราะห์ 1/2 
22. นางสาวนิจวิภา คำรณยุทธ เจ้าหน้าที่อาวุโส สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ 
23. นางสาวคุณากร  จันทรกานต์ เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มกำกับมาตรฐานสำรองประกันภัย 
24. นางสาวธันย์ชนก หวังสุขไพศาล เจ้าหน้าทีอ่าวุโส กลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การตรวจสอบ 
25. นางสาวรุจิภาส สาคร พนักงานปฏิบัติการอาวุโส กลุ่มวิเคราะห ์1/2 
26. นายพัชระ โฆษาศรี นักวิชาการปฏิบัติงาน สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย 
27. นายหะริน อาจอำนวยวิภาส บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  
28. นางสาวจตุพร จินตกวีพันธุ์ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
29. นางสาวอรมณ ีโฟล์โร บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด  
30. นางสาวสุชาดา พจนวชิัย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
31. นางอุณากร พฤฒิธาดา   สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
32. นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
33. นางสาวลสิตา มากัต บริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 
34. นายเฉลิมพร หลวงติมากูล บริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 
35. นายวัชระ ลิขิตบรรจงดี บริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 
36. นายวุฒิวัฒน์ ภัทรโกศล บริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 
37. นางสาวจอมขวัญ จันทร์ผา บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
38. นางสาวอรพรรณ พานิช สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 
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39. นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
40. นายพิชา สิริโยธิน สมาคมประกันชีวิตไทย 
41. นางบุญกาญจน ์รัตนาวิบูลย์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
42. นายธานี  ทรงธนเจริญกิจ    สมาคมประกันชีวิตไทย 
43. นางนงลักษณ ์พุ่มน้อย สมาคมประกันชีวิตไทย 
44. นางสาวสุกานดา เปรมชัยกมล สมาคมประกันชีวิตไทย 
45. นางสาววิไลพร สุวรรณมาลัย       สมาคมประกันชีวิตไทย 
46. นายปรพล ลิขิตพรสวรรค์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
47. นายณัฐพล วงศ์รัตนวิจิตร สมาคมประกันชีวิตไทย 
48. นางสาวสุกัญญา  เส็จกิจ สมาคมประกันชีวิตไทย 
49. นางสาวสิรินทร์ ธรรมอุปกรณ์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
50. นางสาวพรประภา โกมลสุทธิ       สมาคมประกันชีวิตไทย 
51. นางสาวพิสมัย เจิดดีสกุล สมาคมประกันชีวิตไทย 
52. นางสาวนันทิชา มานะเศรษฐ์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
53. นางสาวรสพร อัตตวิริยะนุภาพ สมาคมประกันชีวิตไทย 
54. นางสาวบัณฑิตา มัจฉากล่ำ สมาคมประกันชีวิตไทย 
55. นางสาวจิณภัค ต่อดำรงค์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
56. นางสาวจันทรา ต่ออุดม สมาคมประกันชีวิตไทย 
57. นายจิรภักดิ์ แย้มภักดิ์          สมาคมประกันชีวิตไทย 
58. นางสาวอุมาพร  ศรีศุภผล สมาคมประกันชีวิตไทย 
59. นายวศิน ประเวศโชตินันท์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
60. นางสาวฐิติรัตน์ วิวัฒน์เกษมสุข สมาคมประกันชีวิตไทย 
61. นางสาวประภา จันทร์สำราญ สมาคมประกันชีวิตไทย 
62. นางสาวจุราวรรณ สุทธิจันทร์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
63. นางสาวจิตติมา ลิ้มคุณธรรมโม สมาคมประกันชีวิตไทย 
64. KOPPARAPU Abhinesh สมาคมประกันชีวิตไทย 
65. FADHLI Rifqa สมาคมประกันชีวิตไทย 
66. นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
67. นางอำไพ บำรุงศักดิ์ศิลป์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
68. นายศิริ สวรรค์พรเพ็ญ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
69. นางสาวบุณฑริก น้อยเสวก สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
70. นายศศิวิทย์ อัครพัฒนากูล สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
71. นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
72. นางสาวสมพร สุราช สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
73. นางทิพวรรณ เลิศถาวรธรรม สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
74. นายมนสันต์ มฤคทัต สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
75. นางสาวณิปุณ ทองยอดแก้ว สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
76. นางสาวณชนก อินทรกระทึก สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
77. นายวรสิทธิ์ ฐิติธนการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
78. นายวีระพงษ์ วิศาลการัณย์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
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79. นายกมลพันธ์ วีระแกล้ว สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
80. นางสาวศศมน สันติสุข สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
81. นางสาวสุนีย์ ศรีสุขทวีรัตน์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
82. นางสาวทวีพร จงกิจสมบูรณ์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
83. นางสาวสุมณฑา พุ่มเจ้า สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
84. นายสมภพ ชุณหโชติอนันณ์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
85. Mr. Leung, Andrew สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
86. นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
87. นางรักษา วิมลสุทธิกุล บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด  
88. นางสาวภัทรสุดา วุฒิวิมล บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด  
89. นางสาวภิญญภา บุญเกษมธนกุล บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด  
90. นางสาวสุภาภรณ์ เหลาทอง บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด  
91. นายณภัทร แสงวัฒน์ บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด  

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2 : รับรองรายงานการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่าได้จัดทำร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการเวียนร่างรายงานการประชุมดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2564 โดยมีกรรมการขอแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

ลำดับ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ (ฉบับแก้ไข) 
1) วาระที่ 3.1 ผลการสำรวจแบบสอบถามโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย 

1.1 นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้แทนจากสภาวิชาชีพ
บัญช ี ในพระบรมราช ูปถัมภ ์ ได ้ช ี ้แจงว่า
คณะอน ุกรรมการต ิดตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเง ิน ฉบับที ่ 17 ของสภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนด
กรอบระยะเวลาในการดำเนินการในการบังคับ
ใช้มาตรฐานฉบับดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การแปลมาตรฐานฉบับล่าสุด ซึ่งจะครอบคลุม
ถึงข้อกังวลของภาคธุรกิจเกี่ยวกับผลกระทบ 
รวมถึงการพิจารณาทางเลือกสำหร ับการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานสำหรับบริษัทที่มีความ
พร้อม ซึ่งกรอบระยะเวลาดังกล่าวจะสิ ้นสุด
เดือนธันวาคม 2564  

นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้แทนจากสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราช ูปถัมภ์  ได ้ช ี ้แจงว่า
คณะอน ุกรรมการต ิดตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเง ิน ฉบับที่ 17 ของสภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนด
กรอบระยะเวลาในการดำเนินการในการบังคับ
ใช้มาตรฐานฉบับดังกล่าว ซึ่งจะครอบคลุมถึง
ข้อกังวลของภาคธุรกิจเกี ่ยวกับผลกระทบ 
รวมถึงการพิจารณาข้อเสนอทางเลือกของภาค
ธุรกิจสำหรับการปฏิบัต ิตามมาตรฐาน ซึ่ง
กรอบระยะเวลาด ังกล ่าวจะส ิ ้นส ุดเด ือน
ธันวาคม 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการแปล
มาตรฐานฉบับล่าสุด  



- 5 - 
 

ลำดับ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ (ฉบับแก้ไข) 
2) วาระท่ี 3.2 แนวปฏิบัติ (Guidelines) เกี่ยวกับสัญญาประกันภัยและการวัดมูลค่า เสนอโดย
สมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

2.1 นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้แทนสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีข้อสังเกตใน
ฐานะอดีตผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ว่า 
เกณฑ์ในการวิเคราะห์และให้ข้อสรุปของร่าง
แนวปฏิบัติสมาคมประกันวินาศภัยไทยยังไม่
ครอบคลุมข้อพิจารณาตามมาตรฐานทุกเรื่อง 
ซึ่งควรวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์และอธิบาย
เหตุผลของข้อสรุปให้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อง่าย
ต่อการทำความเข้าใจ รวมทั้งร่างแนวปฏบิัติ
ดังกล่าวควรเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เท่านั้น บริษัทยังใช้ดุลพินิจในการพิจารณา
ได้ หากมีรายละเอียดของรูปแบบสัญญาและ
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 

นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู ้แทนสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีข้อสังเกตใน
ฐานะผู ้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ว่า เกณฑ์ใน
การวิเคราะห์และให้ข ้อสรุปของร ่างแนว
ปฏิบ ัต ิสมาคมประกันวินาศภัยไทยยังไม่
ครอบคลุมข้อพิจารณาตามมาตรฐานทุกเรื ่อง 
ซึ่งควรวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์และอธิบาย
เหตุผลของข้อสรุปให้ชัดเจนมากขึ้นเพื่อง่าย
ต่อการทำความเข้าใจ รวมทั้งร่างแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวควรเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เท่านั้น บริษัทยังใช้ดุลพินิจในการพิจารณาได้ 
หากมีรายละเอียดของรูปแบบสัญญาและ
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 

2.2 มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ
ของแนวปฏิบัติทั้ง 4 เรื่อง เกี่ยวกับสัญญา
ประกันภัยและการวัดมูลค่าของสมาคม
ประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัย
ไทยที ่นำเสนอ ทั ้งนี ้ สำหรับรายละเอียด
ขอให้ผู ้แทนจากสำนักงานสอบบัญชีขนาด
ใหญ่ 4 แห่ง (BIG4) เป็นผู้สอบทานโดยใช้
ระยะเวลาดำเนินการดังกล่าวเป็นเวลา 14 
วัน 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ
ของการจัดทำแนวปฏิบัติทีส่มาคมประกันชีวิต
ไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยนำเสนอ 
ทั ้งนี ้ สำหรับรายละเอียดขอให้ผู ้แทนจาก
สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง (BIG4) 
เป็นผู ้สอบทานโดยใช้ระยะเวลาดำเนินการ
ดังกล่าวเป็นเวลา 14 วัน 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้เวียนร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 1/2564 ฉบับแก้ไข ไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 
2/2564 ซึ่งไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 

  



- 6 - 
 

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อพิจารณา การเปิดเผยร่างงบการเงิน และการปรับปรุงร่างงบการเงินเพื่อ
รองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี ๑๗ เรื่อง สัญญาประกันภัย 

    3.1 การเปิดเผยร่างงบการเงินเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
๑๗ เรื่อง สัญญาประกันภัย 

    นางสาวญาดา สุขเกษม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ 2/1 ฝ่าย
เลขานุการ คณะทำงานย่อยด้านนโยบายและการเปิดเผยข้อมูลนำเสนอเกี่ยวกับการเปิดเผยร่างงบการเงิน เพ่ือ
รองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS17) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

    3.1.1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรก ิจประก ันภัย  
(สำนักงาน คปภ.) ได้ว่าจ้างบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) (ที่ปรึกษาฯ)เป็นที่
ปรึกษาดำเนิน “โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที ่ 17 เรื ่อง สัญญาประกันภัย” ในการดำเนินงานตามโครงการที่ปรึกษาฯได้ยกร่างงบการเงิน ซึ่ง
สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับที่ปรึกษาฯ จัดสัมมนาพิจารณ์กับภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น สภา
วิชาชีพบัญชี สำนักงานสอบบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร รวมถึงได้เชิญคณะกรรมการกำหนด
นโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยเข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์เมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ตาม IFRS 17 โดยให้ทุกภาคส่วนสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการปรับปรุง
ร่างงบการเงิน เพ่ือให้ได้ร่างงบการเงินที่เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

    3.1.2 สำนักงาน คปภ. ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานย่อยรองรับประเด็นจากข้อกำหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันภัยฉบับที่ 17 จำนวน 4 คณะ โดยคณะทำงานย่อยที่ 3  
เป ็นคณะทำงานย่อยด้านนโยบายบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลซ ึ ่งม ีอำนาจหน้าที ่ ในการพิจารณา  
ประเด็นการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล  (Presentation and disclosure) และนโยบายบัญชี 
(Accounting policy choices) เสนอต่อคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย 

    3.1.3 คณะทำงานย่อยด้านนโยบายและการเปิดเผยข้อมูลได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 19 
สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณาความเห็นที่ได้รับจากการสัมมนาพิจารณ์และแนวทางการปรับปรุงร่างงบการเงินที่
ทุกภาคส่วนได้นำส่งความเห็นและข้อเสนอแนะเข้ามา โดยในการประชุมสามารถสรุปสาระสำคัญได้ ดังต่อไปนี้  
    1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างงบการเงินเพื่อรองรับ IFRS17 มีทั้งหมด 96 ความคิดเห็น 
จากทั้งหมด 96 ความคิดเห็น มี 31 ความคิดเห็นได้นำมาปรับปรุงในร่างงบการเงินเรียบร้อยแล้ว โดย
ส่วนมากเป็นการปรับปรุงหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยการเพิ่มเติมคำอธิบายรายการ เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และในส่วนความเห็นที่ไม่ได้นำมาปรับปรุงจำนวน 65 ความคิดเห็น เนื่องจากเป็นส่วนของ
คำถาม หรือมีบางความเห็นที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มี
ข้อสังเกตทั้งหมด 2 เรื่อง ดังต่อไปนี้  
     1.1) “Long term operating profit concept” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสดงรายการ
กำไร โดยหลักการดังกล่าวถือเป็น Alternative performance measures และ Voluntary disclosure ซึ่ง
หลักการนี้จะมีการศึกษาเพ่ิมเติม และหากมีการเปิดเผยอยู่ในขอบเขตตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ได้กำหนดไว้และหลักการดังกล่าวไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับทางภาคธุรกิจอาจมีการนำหลักการดังกล่าวมา
ปรับใช้ในอนาคตต่อไป  
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     1.2) มีข้อสังเกตว่าสามารถลดการจัดทำงบรายไตรมาส เหลือเพียงงบการเงินรายไตร
มาส 2 และงบการเงินรายปี ได้หรือไม่ สำหรับข้อสังเกตนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายโดยตรง ในทาง
ปฏิบัติยังคงต้องยึดตามข้อกฎหมายต่อไป 

    2) ที่ประชุมคณะทำงานย่อยด้านนโยบายและการเปิดเผยข้อมูล ได้มีมติให้นำความ
คิดเห็นจำนวน 31 ความคิดเห็นและแนวทางการปรับปรุงมาปรับปรุงร่างงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ประกันภัยเพื่อทราบสรุปผลสัมมนาพิจารณ์ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างงบการเงิน และเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบในการเผยแพร่สรุปผลการสัมมนาพิจารณ์และร่างงบการเงิน IFRS 17 ผ่านเว็บไซต์ของ
สำนักงาน คปภ. 

    3.2 การปรับปรุงร่างงบการเงินเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
๑๗ เรื่อง สัญญาประกันภัย  

     บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ที่ปรึกษา “โครงการศึกษา
และเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่ 17 เรื ่อง สัญญา
ประกันภัย” (บริษัทที่ปรึกษาฯ) ได้นำเสนอสรุปความเห็นจากการสัมมนาพิจารณ์และการปรับปรุงร่างงบ
การเงิน ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ  
     (1) ความเห็นที่ได้นำมาปรับแก้ไขบนร่างงบการเงิน 
     (2) ความเห็นที่ไม่ได้ทำการแก้ไขบนร่างงบการเงิน 
     (3)  ความเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

    โดยร่างงบการเงินที่ได้จัดทำตาม IFRS17 ฉบับนี้เน้นการปรับปรุงเฉพาะส่วนที่ได้รับ
ผลกระทบที่มีการเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 มาเป็นมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 17 เป็นหลัก โดยขั้นตอนการจัดทำร่างงบการเงินที่ปรึกษาฯ ได้ทำตามข้อกำหนดต่างๆ ใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเทียบเคียงร่างงบการเงินที่จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทสอบบัญชีชั้นนำ
ต่างๆ ทั้งในต่างประเทศ และในประเทศไทยร่วมด้วย เพ่ือให้มั่นใจว่าร่างงบการเงินที่ปรับปรุงในครั้งนี้สามารถ
รองรับการเปิดเผยตามข้อกำหนดของ IFRS17 ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

    สำหรับการชี ้แจงและรับฟังความเห็นเกี ่ยวกับร่างงบการเง ินเพื ่อรองรับ IFRS17  
ทางสำนักงาน คปภ. ได้มีการจัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างงบการเงินไปเมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2564 และมีการจัดสัมมนาพิจารณ์เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยได้เปิดรับความเห็นและ
คำถามจากภาคธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 25654 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564   

    โดยความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างงบการเงินเพื่อรองรับ IFRS17 มีทั้งหมด 96 ความคิดเห็น 
จากช่องทางดังต่อไปนี้ (1) ภาคธุรกิจประกันภัยคิดเป็นร้อยละ 84 (2) BIG4 คิดเป็นร้อยละ 9 และ (3) 
หน่วยงานอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 6  ทั้งนี้ จากทั้งหมด 96 ความคิดเห็น มี 31 ความคิดเห็นได้นำมาปรับแก้ไข
ในร่างงบการเงินเรียบร้อยแล้ว โดยส่วนมากเป็นการเพ่ิมเติมคำอธิบาย เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ
ส่วนที่เหลือ 65 ความคิดเห็นจะเป็นในส่วนของคำถาม ซึ่งไม่ได้นำมาปรับแก้ไขในร่างงบการเงิน สำหรับ
เอกสารที่มีการเปลี่ยนแปลงร่างงบการเงินจะประกอบไปด้วย  

(1) ร่างงบการเงิน ประกอบด้วย 
 ๑) งบแสดงฐานะการเงิน 
 ๒) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 ๓) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ/ส่วนของสำนักงานใหญ่ และ 



- 8 - 
 

 ๔) งบกระแสเงินสด  
(2) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ประกอบด้วย  

 ๑) หลักเกณฑ์และสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ  
               ๒) ประมาณการและข้อสมมติฐานที่สำคัญ และ 
               ๓) ข้อมูลเพิ่มเติมและการบริหารความเสี่ยง 

    (3) คำอธิบายรายการที่เก่ียวกับ IFRS17 

    สำหรับรายละเอียดความคิดเห็นและแนวทางการปรับปรุงร่างงบการเงิน มีดังนี้  

    3.2.1 ความเห็นที่ได้นำมาปรับแก้ไขในงบการเงิน 

    (1) คำถาม/ความเห็น งบกระแสเงินสดมีความไม่สอดคล้องกับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
เนื่องจากงบกระแสเงินสดตามร่างแบบงบการเงินแก้ไข ฉบับที่ 1 เปิดเผยตามวิธีทางตรง เมื่อมีการนำ IFRS 
17 มาปฏิบัติใช้ จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องกับงบ
กระแสเงินสดตามเดิม จึงมีความเห็นให้จัดทำงบกระแสเงินสดตามวิธีทางอ้อมแทน  
     คำตอบ/การแก้ไขงบ ให้จัดทำงบกระแสเงินสดทางตรงเหมือนเดิมเพื่อเป็นการลด
ภาระต้นทุนในการจัดทำ โดยร่างงบการเงินได้ถูกปรับแก้ในส่วนของรายการที ่เกี ่ยวข้องกับการบริการ
ประกันภัยให้สอดคล้องกับข้อมูลที่มีอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเรื่อง อื่น ๆ แล้ว  โดยในการจัดทำงบ
กระแสเงินสดสามารถนำข้อมูลจากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1.1 และ 3.2.1 มาจัดทำได ้
    (2) คำถาม/ความเห็น ผลตอบแทนสินทรัพยเพื่อการลงทุนไม่ควรที่จะมีในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของประกันวินาศภัย (จากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวกับประมาณการและข้อ
สมมติฐานที่สำคัญ) 
     คำตอบ/การแก้ไขงบ แก้ไขตามความเห็นโดยตัดคำว่า “ผลตอบแทนสินทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุน” สำหรับงบการเงินประกันวินาศภัยออก 
    (3) คำถาม/ความเห็น ความเสี่ยงด้านการประกันภัยและด้านการตลาด – การวิเคราะห์ 
ความอ่อนไหว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินจะอธิบายถึงวิธีในการวิเคราะห์เท่านั้ น และการวิเคราะห์ 
ความอ่อนไหวควรที่จะอยู่ภายใต้หัวข้อ “ความเสี่ยงของบริษัท และการบริหารเงินทุน” และควรเปิดเผยความ
เสี่ยงต่างๆท่ีเกี่ยวข้องด้วย เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต หรือ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (จากหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่เก่ียวกับประมาณการและข้อสมมติฐานที่สำคัญ) 
     คำตอบ/การแก้ไขงบ ได้มีการแก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที ่ 4 โดยจะ
อธิบายเกี่ยวกับวิธีที่ใช้ในการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเท่านั้น ส่วนเรื่องความเสี่ยงต่างๆที่เก่ียวข้องได้มี
การเปิดเผยในหัวข้อ “ความเสี่ยงของบริษัท และการบริหารเงินทุน” โดยทำการแก้ไขคำอธิบายการเปิดเผย
ข้อมูลอ้างอิงตาม IFRS17 ย่อหน้า 128 (ก) เพ่ือความชัดเจน  
    (4) คำถาม/ความเห็น หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 – ข้อ 5 การเปิดเผยหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเป็นการเปิดเผยที่ค่อนข้างละเอียดเกินไปหรือไม่ สามารถที่จะเปิดเผยในระดับบริษัท 
(Company Level) หรือ Overall view ได้หรือไม่ (จากหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เก่ียวกับข้อมูลเพ่ิมเติม
และการบริหารความเสี่ยง) 
     คำตอบ/การแก้ไขงบ การเปิดเผยในลักษณะนี้เป็นไปตาม IFRS17 โดยเพิ ่มเติม
คำอธิบายวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1 และ 5.2 
เพ่ือความชัดเจน และเป็นการเปิดเผยในระดับ Company level  
    (5) คำถาม/ความเห็น ไม่ต้องแยกรายการส่วนที่หมุนเวียนกับส่วนที่ไม่หมุนเวียนได้หรือไม่  
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     คำตอบ/การแก้ไขงบ กิจการอาจเลือกยกเว้นในการเปิดเผยแยกแสดงรายการส่วน  
ที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 ได้ ในกรณีที่ได้เปิดเผยตาม IFRS17 ย่อ
หน้าที่ 132 แล้ว โดยอ้างอิงไปที่หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 49 ความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งเกี่ยวกับความ
เสี่ยงสภาพคล่องของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบการเงินอธิบายท้ายตารางเกี่ยวกับการ
เปิดเผยส่วนที่หมุนเวียนและไม่หมุนเวียน 
    (6) คำถาม/ความเห็น ควรแยกการเปิดเผยข้อมูลสัญญาประกันภัยต่อ ออกจากสัญญา
ประกันภัยที่ออกหรือไม่ เนื่องจากสัญญาประกันภัยต่อให้ความคุ้มครองภัยหลายประเภทของสัญญาประกันภัย
ที่ออก ทำให้ไม่สามารถจับคู่แบบ 1 ต่อ 1 ได้ ทำให้ 1 Portfolio ของ Reinsurance ไม่สามารถแยกจำนวน
เงิน เพื่อแสดงคู่กับ 1 Portfolio ของ Direct ได ้
     คำตอบ/การแก้ไขงบ ในกรณีที่ 1 ส ัญญาของการประกันภ ัยต่อน ั ้นค ุ ้มครอง 
หลายประเภทสัญญาประกันภัยโดยตรง (ไม่ใช่การจับคู่แบบ 1 ต่อ 1) ทำให้ 1 กลุ่มสัญญาของการประกันภัย
ต่อไม่สามารถแยกจำนวนเงินเพื่อแสดงคู่กับ 1 ประเภทสัญญาของการประกันภัยโดยตรงได้ (อ้างอิง IFRS17 
ย่อหน้าที่ 96) บริษัทอาจแยกแสดงการประกันภัยต่อออกมา โดยการแก้ไข คือ เพิ่มคำอธิบายท้ายตาราง 
เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ “โดยประเภทที่แยกแสดงตามย่อหน้าที่ 96 อาจมีเพียงสัญญาประกันภัยต่อที่
ถือไว้ในกรณีท่ีสัญญาประกันภัยต่อที่ถือไว้นั้น ๆ ครอบคลุมหลาย ๆ ประเภทสัญญาที่ออก จึงทำให้ไม่สามารถ
แสดงรายการสัญญาประกันภัยต่อท่ีถือไว้นั้น ๆ ตามประเภทของสัญญาที่ออกได้ 
    (7) คำถาม/ความเห็น เกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.3 เรื่องการคาดการณ์
การรับรู้กำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา (CSM)  ควรเอาช่วงของ 6-10 ปี ยุบรวมกับมากกว่า 10 ปี 
เป็น “มากกว่า 5 ปี” เนื่องจาก IFRS17 paragraph 132 กำหนดให้แยก Maturity ของ Liability แค่แต่ละ
ปีของ 5 ปีแรก และยอดรวมของจำนวนที่มากกว่า 5 ปี ซึ่งการทำงานของระบบ (System Solution) ส่วน
ใหญ่ทำตามข้อกำหนดนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มจะเป็นภาระต่อบริษัทในการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
     คำตอบ/การแก้ไขงบ จำนวนปีที่คาดการณ์ที่แสดงในร่างงบการเงินเป็นเพียงตัวอย่าง
ประกอบความเข้าใจเท่านั้น ไม่ใช่ข้อกำหนด เนื่องจาก IFRS 17 ย่อหน้าที่ 109 ไม่ได้ระบุช่วงเวลาที่แน่นอน 
ที่จะเปิดเผย ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะกิจการและต้องใช้วิจารณญาณในการระบุช่วงเวลาที่เหมาะสม ดังนั้น การแสดง
รายละเอียดแต่ละปีในช่วงปีที่ 1-5 และรวมแสดงปีที่มากกว่า 5 ปี สามารถทำได้ตามดุลยพินิจของผู้บริหาร 
ซึ่งทำการแก้ไขโดย เขียนอธิบายเพ่ิมเติมท้ายตารางให้ชัดเจนขึ้น “ช่วงเวลาที่ใช้แสดงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง
ประกอบ” 
     (8) คำถาม/ความเห็น [ประกันวินาศภัย] 4.1.3 ข้อความในตาราง (คอลัมน์) ควรเป็น
ในทางเดียวกันกับ ข้อ 3.1.3 หรือไม่ เนื่องจากเป็นในส่วนของสัญญาประกันภัยที่ออก 
      คำตอบ/การแก้ไขงบ แก้ไขคำในหัวตาราง (คอลัมน์) ข้อ [ประกันชีวิต] 5.1.3 และ 
[ประกันวินาศภัย] 4.1.3 ให้สอดคล้องกับข้อ 3.1.3 
     (9) คำถาม/ความเห็น เกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1.5 ควรที่จะเปิด
ตารางการกระทบยอดสินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งสัญญาประกันภัยหรือไม่ เนื่องจากในร่างงบ
การเงินฉบับแรกไม่ได้มีการเปิดเผยตารางดังกล่าว 
      คำตอบ/การแก้ไขงบ เพิ่มตารางการกระทบยอดสินทรัพย์จากกระแสเงินสดที่ทำให้
ได้มาซึ่งสัญญาประกันภัย ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1.5, 4.1.5, 5.1.5 [ประกันชีวิต] และ 
3.1.5, 4.1.5 [ประกันวินาศภัย] 
    (10) คำถาม/ความเห็น เกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1.1 และ 4.1.2  
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญาประกันภัยที่ออกที่รับรู้ในกำไรขาดทุน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญา
ประกันภัยที่ออกที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายทางการเงินจากสัญญา
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ประกันภัยที่ออก ควรแก้ให้เหมือนหน้า 14 (ข้อ 3.1.1) และควรมีรายการ “องค์ประกอบที่เป็นการลงทุน” 
แยกออกมา  
     คำตอบ/การแก้ไขงบ แก้ไขตามความเห็นให้สอดคล้องกับหน้า 14 และ เพิ่มเติม
รายการ“องค์ประกอบที่เป็นการลงทุน” แยกออกมาตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1.1 
    (11) คำถาม/ความเห็น เกี ่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1.1 – “หนี้สิน
สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ววัดมูลค่าภายใต้วิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย” ควรอยู่ภายใต้หัวข้อ VFA จึง
ไม่ควรมีรายการของ PAA มาถูกแสดงในตารางนี้ 
     คำตอบ/การแก้ไขงบ เพื ่อความชัดเจนจึงเขียนอธิบายเพิ ่มเติมว่า “ตัวอย่างการ
เปิดเผยในข้อ 4.1.1 แสดงการกระทบยอดสำหรับรายการที ่ว ัดมูลค่าด้วยวิธ ีการวัดมูลค่าทั ่วไป วิธี
ค่าธรรมเนียมผันแปร (VFA) และวิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย (PAA) ในกรณีที่ประเภทของสัญญาที่จัดประเภท
ตาม IFRS17 ย่อหน้าที่ 96 ไม่มีการวัดมูลค่าด้วยวิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย การแยกหัวตาราง (คอลัมน์) 
ด้านล่าง จะมีลักษณะเดียวกันกับหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1.1 ซึ่งได้มีการเขียนคำอธิบายเพิ่มเติม 
    (12) คำถาม/ความเห็น เกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1.4 บริษัทจะต้อง
ยืนยันยอดคงเหลือต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2023 (พ.ศ. 2566) และตารางที่ 4.1.4 ต้องเปิดเผยเพียง
ครั้งเดียวใช่หรือไม่ และถ้าบริษัทใช้วิธี Fully retrospective (After 2014) และวิธี FV (Before 2014) 
จะต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 4.1.4 หรือไม ่
     คำตอบ/การแก้ไขงบ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 คาดว่า จะมีผล
บังคับใช้ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งจะทำให้การเปิดเผยยอดคงเหลือต้นงวดแรกเป็นวันที่ 
1 มกราคม 2566 และต้องทำการเปิดเผยจำนวนจากการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงจนกว่าจำนวนดังกล่าวจะ
หมดไปจากงบการเงิน และสำหรับกลุ ่มสัญญาที ่กิจการใช้ว ิธ ีปรับย้อนหลังแบบดัดแปลง (Modified 
retrospective approach) หรือ วิธีมูลค่ายุติธรรมในช่วงเปลี่ยนแปลงเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 17 และที่กิจการนำทางเลือกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมาถือปฏิบัติตาม IFRS17 (88) (ข) หรือ 
IFRS17 (89) (ข) กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนเงินในทุนสำรองมูลค่ายุติธรรมภายในงบ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่ถูกกำหนดเมื่อเริ่มการเปลี่ยนแปลง และคงอยู่ในรอบระยะเวลารายงาน โดยเฉพาะ
สินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสัญญาดังกล่าว 
กิจการต้องทำการกระทบยอดคงเหลือต้นงวดและปลายงวดสำหรับจำนวนเงินสะสมในงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น การกระทบยอดสะสมของทุนสำรองมูลค่ายุติธรรมภายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับ
สินทรัพย์เพื ่อการลงทุนวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื ่นของกลุ ่มสัญญาที่มีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์โดยตรง กิจการสามารถถือปฏิบัติวิธีปรับย้อนหลังแบบดัดแปลง หรือวิธีมูลค่ายุติธรรมในช่วง
เปลี่ยนแปลงเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17  

     โดยมีการแก้คำแปลอ้างอิง IFRS17 ตรงตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1.4 
[ประกันชีวิต] จาก “ร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ” เป็น “ร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง” 

    (13) คำถาม/ความเห็น เกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.1.1 - หัวคอลัมน์ มี
การแยก หนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วที่ วัดมูลค่าภายใต้วิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย (PAA) 
ออกมา ซึ่งไม่เป็นไปตาม IFRS 17 เพราะหนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วนั้น จะใช้วิธีวัดมูลค่าวิธี
เดียว คือ GMM เท่านั้น 
     คำตอบ/การแก้ไขงบ อ้างอิงตามมาตรฐานย่อหน้าที ่ 100 และได้มีการแก้ไข
คำอธิบายหัวตารางเพ่ือความชัดเจนขึ้น ดังนี้  
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     (1) “หนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วที่ไม่ได้วัดมูลค่าภายใต้วิธีปันส่วน
เบี้ยประกันภัย” เป็น “หนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วสำหรับกลุ่มสัญญาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้วิธีปัน
ส่วนเบี้ยประกันภัย” และ  
     (2) “หนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีปันส่วนเบี้ย
ประกันภัย” เป็น “หนี้สินสำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วสำหรับกลุ่มสัญญาภายใต้วิธีปันส่วนเบี้ย
ประกันภัย” 
    (14) คำถาม/ความเห็น เกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.1.3 โดยผลกระทบ
ของสัญญาที่รับรู้ในปี - ควรระบุว่า “ไม่รวมรายการของสัญญาที่วัดมูลค่าด้วยวิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย” 
     คำตอบ/การแก้ไขงบ เพ่ือความชัดเจนจะเขียนอธิบายเพ่ิมเติมว่า “โดยรายการที่แสดง
ด้านล่างไม่รวมสัญญาที่วัดมูลค่าภายใต้วิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย” โดยเพิ่มในทุกข้อทั้งประกันภัยทางตรงและ
ประกันภัยต่อ ตัวอย่างเช่น ข้อ x.1.2, x.2.2, x.1.3 และ x.2.3 
    (15) คำถาม/ความเห็น เกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.3.1 และ 5.3.2 – 
ในข้อมูลเพิ ่มเติมและการบร ิหารความเสี ่ยงที ่ เป ็นตารางพัฒนาการของค่าส ินไหมทดแทน (Claim 
development table) ในร่างงบการเงินเปิดเผยย้อนหลัง 5 ปี หมายความว่าให้เปิดเผยย้อนหลังเพียง 5 ปี 
หรือ ต้องทยอยเพิ่มจำนวนปีจนครบ 10 ปี อีกทั้งตารางพัฒนาการของค่าสินไหมทดแทนต้องเปิดเผยข้อมูลที่
เป็น Claim incurred หรือ Claim paid 
     คำตอบ/การแก้ไขงบ เพื่อความชัดเจนจะเขียนอธิบายเพิ่มเติมโดยอ้างอิง IFRS 17  
ย่อหน้าที่ 130 ท้ายตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน เนื่องจากมาตรฐานกำหนดแค่ว่าไม่ต้องเปิดเผย
จำนวนสินไหมที่เริ่มมามากกว่า 10 ปีก่อน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน (อ้างอิงย่อหน้า 130) อีกทั้ง 
มาตรฐานไม่ได้มีการกำหนดว่าจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็น Claim incurred หรือ Claim paid ดังนั้น ทาง
บริษัทประกันภัยสามารถใช้ดุลยพินิจในการเปิดเผยได้  และได้มีการแก้ไขเพิ ่มเติมข้อความที่  Claim 
development table ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าไม่ต้องใช้ข้อมูลมากกว่า 10 ปี  
    (16) คำถาม/ความเห็น บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี ่ยวกับเงินสมทบประเภทต่าง ๆ 
เพ่ิมเติมหรือไม ่
     คำตอบ/การแก้ไขงบ เพื ่อความชัดเจนจะเขียนอธิบายเพิ ่มเติมให้เปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงแก้ชื่อหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็น "เงินสมทบ" โดยให้
บริษัทเปิดเผยข้อมูลจำนวนเงินสมทบประเภทต่าง ๆ ระหว่างงวด ดังนี้ 
      เงินสมทบของประกันชีวิต  
      1. เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 
      2. เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต 
      เงินสมทบของประกันวินาศภัย 
      1. เงินสมทบบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
      2. เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย 
      3. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย 
      4. เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 
    (17) คำถาม/ความเห็น หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 51 การบริหารเงินทุน เช่น 
เปิดเผยเงินกองทุนขั้นต่ำหมายถึงเงินกองทุน ตามรายงาน RBC ซึ่งเป็นราคาประเมินหรือไม่ เนื่องจากในขณะ
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ที่บริษัทประกันภัยออกงบการเงิน อาจยังไม่ได้คํานวณ TCR จึงส่งผลให้อาจเปิดเผยไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
กำหนด เว้นแต่เปิดเผยของไตรมาสก่อนหน้า  
     คำตอบ/การแก้ไขงบ เนื่องจากมาตรฐานไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องเปิดเผย 
TCA TCR และ CAR Ratio เป็นตัวเลขเพียงแต่ระบุให้เปิดเผยการบริหารการจัดการเงินกองทุนตามมาตรฐาน
กำหนดที่มีผลต่อการดำเนินงานของทางบริษัท ซึ่งได้แก้ไขคำอธิบายตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับ
ผลกระทบของกรอบการกำกับดูแลที่กิจการดำเนินงานอยู่ให้ชัดเจนขึ้น โดยระบุว่า “เช่น กรอบการดำรง
เงินกองทุนและอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต่ำ ในกรณีที่บริษัทมีการเปิดเผยจำนวนอัตราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัท ให้เปิดเผยเฉพาะรายการที่ได้สอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้วเท่านั้น”  

    3.2.2 ความเห็นที่ไม่ได้ทำการแก้ไขบนร่างงบการเงิน 

    (1) คำถาม/ความเห็น การจัดประเภทของข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสามารถ 
จัดประเภทได้อย่างไรบ้าง 
     คำตอบ อ้างอิง IFRS 17 ย่อหน้าที ่ 96 การจัดประเภทของข้อมูลขึ ้นอยู ่กับการ
ตัดสินใจของผู้บริหารว่าจะเลือกวิธีใดตามที่มาตรฐานกำหนด และการเปิดเผยการกระทบยอดตามการแบ่ง
รายการ ตัวอย่างของเกณฑ์การรวมที่อาจจะเหมาะสมสำหรับข้อมูลที่เปิดเผยเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย ได้แก่ 
     (ก) ประเภทของสัญญา (เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก) 
     (ข) เขตภูมิศาสตร์ (เช่น ประเทศ หรือ ภูมิภาค) หรือ 
     (ค) ส่วนงานที่รายงานตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 
ส่วนงานดำเนินงาน 
    (2) คำถาม/ความเห็น หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.3 การคาดการณ์การรับรู้กำไร
ขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา บริษัทประกันภัยมีความเห็นว่าควรให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) กำหนดว่าต้องการให้บริษัทประกันภัยเปิดเผย 
Bucket เวลากี่ปี หรือ ในรูปแบบใด 
     คำตอบ เนื่องจากมาตรฐานไม่ได้กำหนดช่วงระยะเวลาในการเปิดเผยการคาดการณ์
การรับรู้กำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา (CSM) ดังนั้น ให้บริษัทประกันภัยพิจารณาเปิดเผยตาม
ช่วงเวลาที่ผู้บริหารเห็นสมควรว่าจะมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งบการเงินและสอดคล้องกับการวิเคราะห์ร่วมกับ
ข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ที่มีการเปิดเผย 
    (3) คำถาม/ความเห็น หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.1.3 บริษัทสามารถรวมการ
แสดงกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายเป็นรายบรรทัดเดียวได้หรือไม่ 
     คำตอบ อ้างอิงจาก IFRS 17 ย่อหน้าที ่ 107 บริษัทต้องแสดงผลกระทบในการ
ประมาณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตแยกออกจากกระแสเงินสดรับในอนาคต แสดงผล
กระทบ  
     (ก) การประมาณการมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยแยกแสดง
จำนวนของกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย  
     (ข) การประมาณของมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับในอนาคต 
     (ค) ค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน และ  
     (ง) กำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา 
    (4) คำถาม/ความเห็น หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.1.3 สัญญาที่สร้างภาระ 
(Onerous Contract) บริษัทสามารถเปิดเผยโดยไม่ต้องแจกแจงตามองค์ประกอบได้หรือไม่ 
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     คำตอบ  อ้างอิง IFRS 17 ย่อหน้าที่ 108 บริษัทประกันภัยต้องแยกเปิดเผยสัญญาที่
สร้างภาระออกมา โดยแยกเปิดเผย (ก) สัญญาที่ได้มาจากกิจการอื่นอันเกิดจากการโอนสัญญาประกันภัยหรือ
การรวมธุรกิจ และ (ข) กลุ่มของสัญญาที่สร้างภาระ 
    (5) คำถาม/ความเห็น งบการเงินรายไตรมาสบน IFRS 17 อนุญาต 2 ทางเลือก ได้แก่  
การคำนวณแบบ Year To Date : YTD ตาม IAS 34 ปกติ และการคำนวณเป็นรายไตรมาส ในส่วนของ
ทางเลือก ทางสำนักงาน คปภ. จะให้แต่ละบริษัทสามารถใช้นโยบายการบัญชีตามที่แต่ละบริษัทเห็นสมควร 
หรือ สำนักงาน คปภ. จะกำหนดให้ เพราะว่าทั้ง 2 วิธีจะให้ผลลัพธ์ทางการเงินที่ไม่เหมือนกัน ทำให้ไม่สามารถ
เปรียบเทียบแต่ละบริษัทได้ เพราะถ้าวิธีการคำนวณแบบ YTD จะมีการเกลี่ยของการตัดจำหน่ายกำไรขั้นต้น
จากการให้บริการตามสัญญา (Contractual Service Margin : CSM) ได้ดีกว่าวิธีการคำนวณเป็นรายไตรมาส 
    คำตอบ เนื่องจาก IFRS 17 ให้ทางเลือกแก่บริษัทประกันภัยในการจัดทำข้อมูล ดังนั้น
บริษัทประกันภัยสามารถพิจารณาปฏิบัติตามทางเลือกที่มาตรฐานกำหนดให้ได้ ทั้งนี้ ให้บริษัทประกันภัย
ปฏิบัติตามทางเลือกนั้นอย่างสม่ำเสมอ 

    3.2.3 คำถามและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

    (1) คำถาม/ความเห็น เกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1 และข้อ 4 สำหรับคำ
ว่า “มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์” หมายถึง สัญญาประกันภัยที่มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์โดยตรงเท่านั้น หรือ 
หมายความรวมถึงสัญญาประกันภัยที่มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ทางอ้อม       
      คำตอบ ในส่วนของคำว่า "มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์" มีความหมายรวมถึงการมีส่วน
ร่วมรับผลประโยชน์โดยตรง และการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์อื่น ๆ ภายใต้ IFRS17 

    (2) คำถาม/ความเห็น จุดประสงค์ของการเปิดเผยตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
ข้อ 2.1 เพื่อให้เปิดเผยเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งบริษัทหรือไม่ เนื่องจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.1 ใน
ส่วนของรายละเอียดค่าใช้จ่ายระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 3.1 เรียบร้อยแล้ว  

      คำตอบ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายรวมทั้งบริษัท โดยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ 2.1 เป็นไปเพ่ือแตกรายละเอียดตามประเภทสัญญาประกันภัยโดยมียอดรวมทุกประเภท
เท่ากับค่าใช้จ่ายจากการประกันภัยในหน้างบกำไรขาดทุน ส่วนการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3-5 เป็นการเปิดเผยรายประเภทสัญญาแต่ละชุดนั้นๆ 

    (3) คำถาม/ความเห็น การเปิดเผยตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.2 จะซ้ำซ้อน
กับในข้อ 3.1.4 และ 3.2.4 หรือไม ่

      คำตอบ เนื่องจากลักษณะการแสดงรายการทั้งคู่เป็นลักษณะการแสดงรายการในสว่น
ของรายได้และกำไรขั้นต้นจากการบริการตามสัญญา แต่มีวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยต่างกัน 

     (1) ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 จะเป็นการอธิบายสำหรับสัญญา
ประกันภัยที่มีการนำวิธีการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงวิธีใด ยังคงมียอดคงเหลือจากกลุ่มสัญญาข้างต้นเท่าใด 
และมีรายได้ที่เกิดขึ้นเท่าใด ซึ่งลักษณะหมายเหตุประกอบงบการเงินในข้อ 2 จะเป็นลักษณะการรวบรวม
ข้อมูลในภาพรวมก่อน ซึ่งมีลักษณะการแตกเป็นแต่ละส่วนงาน และมียอดรวมเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งบริษัท 

     (2) ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 - ข้อ 5 จะเป็นลักษณะของการ
แตกรายละเอียดในแต่ละส่วนงาน และเป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ข้อ 3.1.4 และ 3.2.4 ข้อมูลเพิ่มเติมที่
กำหนดในมาตรฐานคือการกระทบยอดกำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญาที่มีการกระทบยอดจากต้นงวด
มาปลายงวด 



- 14 - 
 

    (4) คำถาม/ความเห็น หากมีการตั้ง Loss Component ภายใต้การวัดมูลค่าภายใต้วิธีปัน
ส่วนเบี้ยประกันภัย (PAA) ต้องรวมไว้ที่ใด 

     คำตอบ รายการ Loss Component หรือองค์ประกอบที่เป็นส่วนขาดทุน ภายใต้ 
PAA จะมีการแสดงแยกอยู่ในการกระทบยอดในส่วนของสัญญาประกันภัยที่ออก (หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ข้อ 3.1.1) โดยการกระทบยอดหนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่ให้แยกแสดงในส่วนที่ไม่ใช่
องค์ประกอบที่ขาดทุน และส่วนที่เป็นองค์ประกอบที่ขาดทุน โดยที่รายการที่มีการรับรู้ในระหว่างปี ก็จะมีการ
กระทบยอดรายการ ทั้งงวดปัจจุบันและงวดก่อนแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้ 

    (5) คำถาม/ความเห็น บริษัทประกันภัยเสนอให้สำนักงาน คปภ. ลดความถี่ของการออก 
งบการเงินรายไตรมาส 

    คำตอบ ในการจัดทำงบการเงินรายไตรมาสให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย 

ข้อสังเกตที่ประชุม : 
    ประธานฯ สอบถามว่า ร่างงบการเงินได้ทำการปรับปรุงตามความเห็นทั้ง 31 ความเห็น
แล้วหรือไม่ และได้มีการปรับปรุงร่างงบการเงินตามข้อสังเกตจากการประชุมคณะทำงานย่อยด้านนโยบาย
บัญชีและการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับแนวคิด “Long term operating profit” แล้วหรือไม่ และมีแผนการ
ดำเนินการอย่างไร 

    นางสาวจตุพร จินตกวีพันธุ์ ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษาฯ แจ้งว่า ร่างงบการเงินดังกล่าวได้
ทำการปรับปรุงตามความเห็น จำนวน 31 ความเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

    นายหะริน อาจอำนวยวิภาส ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษาฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าแนวคิด “Long 
term operating profit” ยังไม่ได้มีการนำเข้าไปปรับปรุงในร่างงบการเงิน อย่างไรก็ตามทีมที่ปรึกษาฯ อยู่
ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติม และหากในอนาคตมีการปรับปรุงร่างงบการเงินอีกครั้งหนึ่งจะพิจารณานำแนวคิด 
“Long term operating profit” เข้าไปอยู่ในร่างงบการเงิน หรือนำเข้าไปอยู่ในรายงานฐานะการเงินและผล
การดำเนินงาน (XML) 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการสัมมนาพิจารณ์ และให้ความเห็นชอบร่างงบการเงิน และหลักการ
เปิดเผยร่างงบการเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. 

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องเพื่อทราบ 

4.1) ความคืบหน้าการดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที ่17 ของสำนักงาน คปภ. 

 ฝ่ายเลขานุการ รายงานการดำเนินการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 
เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS17) ในระดับสากลและของประเทศไทย รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินการ
เตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 และแผนการดำเนินการ
ของสำนักงาน คปภ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

นับตั้งแต่คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (The International 
Accounting Standards Board : IASB) ได้เผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 17 เรื ่อง 
สัญญาประกันภ ัย (International Financial Reporting Standards : Insurance Contracts) เมื ่อเด ือน
พฤษภาคม 2560 เป็นครั้งแรกและได้กำหนดให้มาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับบริษัทประกันภัยตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2564 (ค.ศ. 2021) จากนั้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ทาง IASB ได้ออกประกาศแก้ไขร่าง
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 (Amendments) ซึ่งมีประเด็นแก้ไขในหลายเรื่อง รวมทั้งการ
เลื่อนวันเริ่มมีผลบังคับใช้ชองมาตรฐานดังกล่าว โดยให้มาตรฐานการรายงานทางเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญา
ประกันภัยมีผลบังคับใช้ตั ้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 (ค.ศ. 2022) เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามเมื่อเดือน
มิถุนายน 2563 ทาง IASB ได้พิจารณาเห็นถึงความซับซ้อนของเนื้อหาและหลักการ รวมทั้งปัญหาในการนำ
มาตรฐานมาบังคับใช้ทาง IASB จึงมีมติให้เลื่อนวันที่ผลบังคับใช้มาตรฐานเป็นวันที่ 1 มกราคม 2566 (ค.ศ. 
2023) เป็นต้นไป นอกจากนั้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ทาง IASB ได้เปิดรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 
(Exposure draft) ทั่วโลก เกี่ยวกับเรื่อง Comparative information เมื่อมีการนำมาตรฐานมาบังคับใช้ ซึ่ง  
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมีส่วนร่วมแสดงความเห็นได้จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2564 จากนั้น ทาง IASB คาดว่า
จะสรุปผลและแผยแพรผ่ลการแสดงความเห็นดังกล่าว ประมาณเดือนมกราคม 2565 

สำหรับประเทศไทยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ) เป็น
หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย โดยในเดือน
สิงหาคม 2564 สภาวิชาชีพบัญชีฯได้มีการเวียนร่างมาตรฐานฉบับภาษาไทยที่มีการปรับปรุงให้แก่
คณะทำงานของทางสภาวิชาชีพฯได้พิจารณาจากนั้นและในเดือนธันวาคม 2564 จะมีการประชุมหารือ
ร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปในเรื่อง Transition และ Local option ที่จะให้มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย หลังจาก
นั้นในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปี 2565 สภาวิชาชีพบัญชีฯจะมีการเสนอร่างมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัยต่อคณะอนุกรรมการต่างๆของสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้กำหนดนโยบายการบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยโดยจะให้มีผลบังคับใช้ภายหลังที่ต่างประเทศมีผลบังคับใช้
ไปแล้ว 1 ปี ดังนั้น คาดว่าประเทศไทยจะบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ในปี 2567 
(ค.ศ. 2024) ทั้งนี้บริษัทประกันภัยจะต้องมีการคำนวณตัวเลขเพื่อนำมาเปรียบเทียบสำหรับงบการเงิน ปี 
2567 (ค.ศ. 2024) บริษัทจึงต้องเริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17  มาปฏิบัติตั้งแต่ปี 
2566 (ค.ศ. 2023) เพ่ือให้ได้ตัวเลขเปรียบเทียบที่ถูกต้องในปีที่มาตรฐานมีผลบังคับใช้จริง  

และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ภาคธุรกิจประกันภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการนำมามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย มาบังคับใช้ สำนักงาน 
คปภ. จึงไดม้ีการดำเนินการ รวมถึงกำหนดระยะเวลาและแผนการดำเนินการในระยะถัดไปดังต่อไปนี้  

กิจกรรม กรอบระยะเวลา 
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประกันภัย 

กันยายน 2562 

สำรวจแผนการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสำหรับธุรกิจประกันภัย ฉบับที ่17 

พฤศจิกายน 2562   

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 
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กิจกรรม กรอบระยะเวลา 
จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรายละเอียดของมาตรฐานการ
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 ฉบับที ่17 เรื่องสัญญาประกันภัย 

เมษายน 2564 

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

พฤษภาคม 2564 

สัมมนาพิจารณ์ร่างงบการเงินเพ่ือรองรับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที ่17 เรื่องสัญญาประกันภัย 

พฤษภาคม 2564 

เชิญผู้ให้บริการระบบรองรับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 
17 ที่มีผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย มานำเสนอข้อมูลของระบบ
ให้แก่บริษัทประกันภัย อันได้แก่ ระบบ SAP, SAS, RNA Analytics, 
PwC - In A Box, CCH Tagetik  

มิถุนายน 2564 

กำหนดรูปแบบร่างงบการเงินเพ่ือรองรับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที ่17 เรื่องสัญญาประกันภัย 

สิงหาคม 2564 

ปรับปรุงรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (XML) และคู่มือ
ดำเนินงาน เพ่ือรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 
เรื่องสัญญาประกันภัย 

สิงหาคม - พฤศจิกายน 2564 

อบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 17 รวมถึงการกรอกรายการในงบการเงินและ
รายงานที่เกี่ยวข้อง ให้กับบริษัทประกันภัย 

กันยายน - ตุลาคม 2564 

ได้ข้อสรุปรูปแบบงบการเงิน และรายงานฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงาน (XML) เพ่ือรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
17 เรื่องสัญญาประกันภัย 

ธันวาคม 2564 

จัดจ้างผู้พัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงาน คปภ. เพ่ือรองรับการ
นำส่งงบการเงินและรายงานรูปแบบใหม่ 

มกราคม - มีนาคม 2565 

ดำเนินการหารือกับหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องในการกำหนดรูปแบบ
งบการเงิน อาท ิกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ไตรมาส 1-2/2565 

ออกประกาศเกี่ยวกับรูปแบบงบการเงินและรายงานที่เก่ียวข้อง ไตรมาส 3/2565 
บริษัทประกันภัยนำส่งข้อมูลงบการเงิน Parallel run สำหรับข้อมูล 1 
มกราคม 2566 เพ่ือดูค่า Balance ตั้งต้น และทดสอบระบบต่าง ๆ 

มิถุนายน 2566 
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กิจกรรม กรอบระยะเวลา 
บริษัทประกันภัยนำส่งข้อมูลงบการเงิน Parallel run สำหรับข้อมูล
ไตรมาส 1/2566 เพ่ือดู Movement และทดสอบระบบต่าง ๆ 

กันยายน 2566 

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดขั้นตอน วิธีการ และความถี่ในการทำ Parallel run ที่นำเสนอ
ข้างต้น จะมีการหารือในรายละเอียดกับคณะทำงานย่อยต่อไป โดยสำนักงาน คปภ.ได้มีการจัดตั้งคณะทำงาน
ย่อย เพ่ือร่วมมือและสนับสนุนภาคธุรกิจประกันภัยในการเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย จำนวน 4 คณะ แบ่งออกเป็น  

1) คณะทำงานย่อยด้านสัญญาประกันภัยและการวัดมูลค่า  
2) คณะทำงานย่อยด้านความเสี่ยง สมมติฐาน และการประกันภัยต่อ 
3) คณะทำงานย่อยด้านนโยบายบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 
4) คณะทำงานย่อยด้านผลกระทบทางภาษี 

ข้อสังเกตจากที่ประชุม  
นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย ให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติมในเรื่องการ

เตรียมความพร้อมในการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื ่องสัญญาประกันภัย (IFRS17) มา
บังคับใช้ เนื่องจากตามแนวทางของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ประเทศไทยจะบังคับใช้ IFRS17 ในปี 2567 อย่างไรก็
ตาม งบการเงินสำหรับปี 2567 ต้องมีการนำตัวเลขสำหรับปี 2566 มาเปรียบเทียบ จึงส่งผลให้บริษัท
ประกันภัยมีความกังวลใจในข้อมูลที่ต้องนำมาเปรียบเทียบ ซึ่งหมายความว่าบริษัทต้องนำ IFRS17 มาใช้ตั้งแต่
ปี 2566 เพื ่อให้ได้ตัวเลขเดียวกับที่มาตรฐานมีผลบังคับใช้จริง เนื ่องด้วย IFRS17 เป็นมาตรฐานที่เป็น
หลักการ (Principle based) จึงต้องอาศัยการตีความและดุลยพินิจค่อนข้างมากในการนำมาปฏิบัติ สำหรับ
การประเมินผลกระทบเบื้องต้นที่ได้มีการจัดทำไปแล้วนั้น อาจไม่แสดงถึงความพร้อมของบริษัทได้อย่างแท้จริง 
เนื่องจากระดับความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมของแต่ละบริษัทที่แตกต่างกัน และประเด็นปัญหาของ
แต่บริษัทอาจมีความแตกต่างกัน รวมถึงขนาดของบริษัทที่แตกต่างกันทำให้พบประเด็นปัญหาไม่เหมือนกัน 
เช่น บริษัทประกันภัยขนาดเล็กอาจมีประเด็นปัญหาในเรื่องความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ได้แก่ บุคคลากร
ที่จะทำหน้าที่ในการหาผลกระทบทางด้าน Data Modeling ซึ่งต้องใช้นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ในการ
คำนวณผลกระทบดังกล่าว ระบบงานสารสนเทศเพ่ือรองรับการคำนวณและการจัดเก็บข้อมูล ระบบการบันทึก
บัญชีที่จะรองรับการใช้มาตรฐานดังกล่าว เป็นต้น ดังนั้น แม้ว่าจะมีการทำแบบสำรวจเพื่อประเมินผลกระทบ
ในเบื้องต้นไว้แล้ว แตเ่มื่อมีวันที่มาตรฐานมีผลบังคับใช้จริง อาจมีผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสมมติฐาน
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณได้เช่นกัน เช่น อัตราดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณอัตราคิดลด เป็นต้น   

นางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำนักงาน คปภ. 
ได้ให้ความสำคัญและติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจอย่างใกล้ชิด รวมทั้งที่ผ่านมา
สำนักงาน คปภ. สนับสนุนและทำงานร่วมกับภาคธุรกิจอย่างเต็มที ่ ทั ้งนี้ หากภาคธุรกิจประกันภัยมี
ข้อเสนอแนะหรือความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางเตรียมความพร้อมในการนำมาตรฐานมาบังคับใช้ สามารถ
หารือปรึกษาร่วมกันกับทางสำนักงาน คปภ. ได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีข้อเสนอแนะหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางเตรียมความพร้อมที่ได้วางไว้สามารถนำมาหารือเพ่ือหาแนวทางร่วมกันได้ 

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า จากการปรึกษาหารือ
ระหว่างกันในระดับผู้บริหารบริษัทประกันภัยพบว่า บริษัทประกันภัยยังคงมีความเข้าใจที่แตกต่างกันในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการบังใช้ใช้มาตรฐาน IFRS17 ประกอบกับมาตรฐานดังกล่าวเป็นเรื่องที่ใหม่มาก
สำหรับธุรกิจประกันภัย ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนและมีประเด็นข้อสงสัยในหลายแง่มุม ทำให้การประเมิน
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ความพร้อมของบริษัทประกันภัยเป็นไปได้ยากและอาจมีความไม่แน่ชัด นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยภายนอกที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการเตรียมความพร้อม เช่น โรคระบาดโควิด-19 และสภาวะอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึ่งจะ
แสดงรายละเอียดผลกระทบจากแบบสำรวจที่ทางสมาคมประกันชีวิตจัดทำในวาระที่ 4.2 

นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า 
ทางสมาคมประกันชีวิตไทยได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาการทำงานของสมาคมประกันชีวิตในเรื่องต่าง ๆ ไว้
เบื้องต้น เช่น การสำรวจความพร้อมของบริษัทสมาชิก การรวบรวมข้อมูลทางภาษี เป็นต้น โดยทางสมาคม
ประกันชีวิตไทยจะนำส่งให้สำนักงาน คปภ. เพ่ือให้ใช้เป็นข้อมูลเทียบเคียงกับกรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่
สำนักงาน คปภ. ไดก้ำหนดไว้ 

นางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ ให้ความเห็นว่า กรอบระยะเวลาการ
ทำงานของสำนักงาน คปภ. เป็นการวางแผนจากวันที่คาดว่ามาตรฐาน IFRS17 จะมีผลบังคับใช้ และได้มีการ
วางแนวทางการทำงานของคณะทำงานย่อยฯ ต่าง ๆ ไว้เป็นที่เรียบร้อย ดังนั้น หากสมาคมประกันชีวิต มีความ
กังวลในประเด็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ IFRS 17 ตามกรอกเวลาเดิมที่ทางสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ ได้วางไว้ ขอให้ทางสมาคมประกันชีวิตไทยจัดทำข้อมูลพร้อมเหตุผลประกอบการเลื่อนการบังคับใช้
มาตรฐานดังกล่าว และกำหนดกรอบเวลาใหมท่ีค่าดว่ามาตรฐานควรมีผลบังคับใช้  

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สมาคมประกันชีวิตไทยได้
ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจผลกระทบต่อกำไรสะสมของธุรกิจประกันชีวิตไทยเพ่ิมเติม และแบบสำรวจสอบถาม
ความคิดเห็นของบริษัทสมาชิกในเรื่องประเด็นกรอบระยะเวลาในการเลื่อนการบังคับใช้มาตรฐาน IFRS17 เป็นที่
เรียบร้อย หากทางสมาคมประกันชีวิตไทยรวบรวมข้อมูลแล้วเสร็จจะนำเสนอต่อคณะทำงานย่อยฯ ต่อไป เพ่ือให้
ได้ข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรฐาน IFRS17 

นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ ชี้แจงเพิ่มเติมถึงกรอบระยะเวลาการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรฐาน IFRS17 ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งยึดตามกำหนดการบังคับใช้
มาตรฐานในปัจจุบัน โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานติดตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 17 โดยมีคณะอนุกรรมการประกอบไปด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสอบบัญชี Big4 ผู้แทนจาก
สมาคมประกันชีวิตไทย ผู้แทนจากสมาคมวินาศภัยไทย และผู้แทนจากสำนักงาน คปภ. นอกจากนั้นในเดือน
สิงหาคม 2564 ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้จัดทำร่างงบการเงิน IFRS17 ฉบับภาษาไทยและได้ส่งเวียนให้
ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย ผู้แทนจากสมาคมวินาศภัยไทย และผู้แทนจากสำนักงาน คปภ. และในเดือน
ตุลาคม 2564 จะมีการจัดสัมมนาพิจารณ์มาตรฐาน IFRS17 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมในการ
บังคับใช้มาตรฐานมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและเป็นที่รับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งคาด
ว่าภายในเดือนธันวาคม 2564 จะได้ข้อสรุปในเรื่อง Local transition option ตามแผนการดำเนินงานที่
กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถนำเสนอร่างมาตรฐานเข้าสู่อนุกรรมการ/กรรมการต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม หากจะมีการเสนอเรื่องเลื่อนระยะเวลาที่จะมีผลบังคับใช้มาตรฐานหรือการกำหนด 
Local option เพิ่มเติมภาคธุรกิจต้องแสดงให้เห็นว่าได้มีความพยายามในการเตรียมความพร้อมอย่างถึงที่สุด
แล้ว และต้องแสดงเหตุผลสนับสนุนที่หนักแน่นเพียงพอในการพิจารณา รวมทั้งมีความชัดเจนสำหรับกรอบ
ระยะเวลาที่ต้องการเลื่อน ซึ่งควรพิจารณาหารือจนได้ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม 2564 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ควรมีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพิ่มเติมเพื่อทำงานในเรื่อง
การศึกษาการเลื่อนบังคับใช้มาตรฐานและการกำหนด Local option และการเตรียมการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าบริษัทประกันภัยมีความพร้อมในการนำมาตรฐาน IFRS17 มาปรับใช้จริง ๆ เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมี
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ผลกระทบจากหลายปัจจัย ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และการสำรวจผลกระทบต่อกำไร
สะสมภาพรวมที่ออกมาในเชิงลบ รวมถึงความไม่พร้อมของภาคธุรกิจ จึงควรมีคณะทำงานที่ร่วมกันศึกษาใน
เชิงลึกเป็นการเฉพาะเพ่ือหาเหตุผลและแนวทางในการดำเนินการที่ดีที่สุด 

มติที่ประชุม : รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ของสำนักงาน คปภ.  

4.2) การนำเสนอผลสำรวจผลกระทบทางการเงินในเบื้องต้นที่มีต่อกำไรสะสมจากการนำมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 17 มาปฏิบัติใช ้ของสมาคมประกันชีวิตไทย 

 นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย นำเสนอผลแบบสำรวจเกี่ยวกับ
ผลกระทบทางการเงินที่มีต่อกำไรสะสมจากการนำ IFRS17 มาปฏิบัติใช้ ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลกำไรสะสม
จากแบบประเมินผลกระทบที่สำนักงาน คปภ. ได้ทำการสำรวจบริษัทประกันภัยก่อนหน้านี้ที่ใช้ข้อมูลปี 2562 
โดยสมาคมประกันชีวิตไทยเก็บข้อมูลเพิ่มเติมของปี 2562 สำหรับบริษัทที่ยังมิได้นำส่งข้อมูลให้สำนักงาน 
คปภ.ในครั้งดังกล่าว และสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับปี 2563 เพื่อให้ได้ข้อมูลผลกระทบทางการเงินที่เป็น
ปัจจุบันมากข้ึน โดยสำนักงาน คปภ. ให้ความอนุเคราะห์ในการรวบรวมผลสรุปดังกล่าว ซ่ึงมีบริษัทประกันชีวิต
ตอบกลับมาทั้งสิ้น 19 บริษัท ปรากฏตามตารางด้านล่าง  

 

 
จากผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้ IFRS17 จะส่งผลให้กำไรสะสมในภาพรวม

ธุรกิจประกันชีวิตปี 2462 ลดลงจำนวน 119.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.21 และปี 2563 ลดลง
จำนวน 145.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.36 ซ่ึงเป็นตัวเลขที่กระทบต่อภาพรวมและความน่าเชื่อถือของ
ธุรกิจประกันชีวิตอย่างมีสาระสำคัญ ในการนี้คณะทำงานของสมาคมประกันชีวิตไทยจึงได้ประชุมร่วมกับ
คณะทำงานติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ของทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพ่ือหารือแนวทาง
ในการบรรเทาผลกระทบ ซึ่งผลการประชุมเห็นควรให้สมาคมประกันชีวิตไทยจัดทำแบบสำรวจสอบถามความ
คิดเห็นของบริษัทสมาชิกใน 3 ประเด็น คือ 

1) การเลื่อนการบังคับใช้มาตรฐาน IFRS17 
2) การจัดทำคำขอเรื่อง Local Transition Option โดยทยอยรับรู้ผลต่างของหนี้สินตาม

มาตรฐาน IFRS17 เป็นระยะเวลา 3 รอบปีบัญชี 
3) ในกรณีท่ีสภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้เลือกเพียงทางเลือกเดียวจากข้อ 1) และ 2) จะเลือกข้อใด 
 

โดยสมาคมประกันชีวิตได้จัดส่งแบบสำรวจความเห็นดังกล่าวแก่บริษัทสมาชิกเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ซึ่งกำหนดให้บริษัทสมาชิกตอบกลับภายในวันที่ 8 กันยายน 2564 ขณะนี้มี
บริษัทสมาชิกตอบกลับมาแล้วจำนวน 21 บริษัท ทางสมาคมประกันชีวิตอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพ่ือนำเสนอ

Total Life Insurance Company Number of company Actual Unappropriated RE (THB) Direct Premium (THB) Actual liability (THB)

All Company 22 283,371,802,374 609,692,861,721 3,366,233,662,235

Response company 21 283,307,582,909 609,177,051,879 3,364,854,869,123

FIA result (based on 21 companies) 95% 99.92% 99.96%

TFRS4 Unappropriated RE (THB) = 283,307,582,909

IFRS17 Unappropriated RE (THB) = 163,723,967,758

Change = -119,583,615,150 -42.21%

Year 2019 (Updated)

Total Life Insurance Company Number of company Actual Unappropriated RE (THB) Direct Premium (THB) Actual liability (THB)

All Company 22 361,528,552,854 599,809,868,126 3,366,233,662,235

Response company 19 361,858,404,621 586,357,192,908 3,320,794,490,751

FIA result (based on 19 companies) 86% 97.76% 98.65%

TFRS4 Unappropriated RE (THB) = 361,858,404,621

IFRS17 Unappropriated RE (THB) = 216,534,830,921

Change = -145,323,573,701 -40.16%

Year 2020
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ให้คณะทำงานของทางสมาคมฯ พิจารณา ก่อนนำเสนอต่อสำนักงาน คปภ. และ สภาวิชาชีพบัญชีฯ ในลำดับ
ถัดไป 

ข้อสังเกตจากที่ประชุม 

ประธานฯ ให้ข้อสังเกตว่า ควรมีการนำผลสำรวจที่จัดทำโดยสำนักงาน คปภ. และสมาคม
ประกันชีวิตไทยมาพิจารณาประกอบกัน หากพบประเด็นปัญหาความไม่สอดคล้องของการตอบแบบสำรวจ
ดังกล่าวจะได้ทำการหารือร่วมกัน โดยให้นำเข้าคณะทำงานย่อยพิจารณาอีกครั้งก่อนที่จะนำผลสรุปของแบบ
สำรวจดังกล่าวไปเสนอต่อสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในลำดับถัดไป 

 นางสาวสกุณา แย้มสกุล บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ในนามของ
บริษัทที่ปรึกษาฯ ของสำนักงาน คปภ. แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ จะหาแนวทางในการรวบรวม
ข้อมูลผลสำรวจและนำไปหารือกับสำนักงาน คปภ. ต่อไปตามท่ีประธานฯ ไดใ้ห้ข้อสังเกต 

นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า 
แบบสำรวจและประเมินผลกระทบชุดแรกของสำนักงาน คปภ. นั้น เป็นคำถามในเชิงลึก บริษัทประกันภัยที่
ดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับ IFRS17 เรียบร้อยแล้วจะมีความเข้าใจและข้อมูลในการตอบแบบสำรวจ
ได้มากกว่าบริษัทประกันภัยที่มีระดับความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมที่น้อยกว่า จึงอยากให้บริษัทที่
ปรึกษาฯ ประเมินความเข้าใจการตอบแบบสำรวจของบริษัทประกันว่าถูกต้องหรือไม่ โดยอาจใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึกเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา  

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ตัวแทนสมาคมประกันวินาศภัยไทย ชี้แจงว่า ปัจจุบันสมาคม
ประกันภัยวินาศไทยอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจผลกระทบทางการเงินเพ่ิมเติมสำหรับปี 2563 เช่นเดียวกัน 
แม้ว่าผลกระทบต่อกำไรสะสมของบริษัทประกันวินาศภัยคาดว่าจะไม่สูงเท่ากับบริษัทประกันชีวิต แต่สมาคม
ประกันวินาศภัยไทยมีความกังวลในการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐาน IFRS17 เช่นเดียวกัน ซึ่งสมาคม
ประกันวินาศภัยไทยได้หารือร่วมกับคณะทำงานย่อยฯ ของสำนักงาน คปภ. และรองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ 
ในการหาแนวทางดูแลและติดตามช่วยเหลือการดำเนินการของบริษัทประกันวินาศภัย และได้มีการหารือกับ
บริษัทที่ปรึกษาของสมาคมประกันวินาศภัยไทยในการกำหนดขอบเขตระยะเวลาการดำเนินการแต่ละเรื่องและ
เวลาที่ต้องแล้วเสร็จให้ชัดเจน 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า การสำรวจความพร้อมและผลกระทบจากมาตรฐาน IFRS17 ถือ
เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางและดำเนินการเตรียมความพร้อมต่อไป ทั้งนี้ อาจมีการจัดตั้ง
ทีมงานขึ้นมาเป็นการเฉพาะเพ่ือดูแลในเรื่องการรวบรวมข้อมูลและสรุปผลแบบสำรวจของทุกฝ่ายรว่มกัน 

นางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ สำนักงาน คปภ. ให้ความเห็นว่า แบบ
สำรวจที่ทางสำนักงาน คปภ. และทั้งสองสมาคมจัดทำขึ้นไม่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดมากนัก แต่เป็น
การสำรวจต่างช่วงเวลาเพ่ือให้ไดข้้อมูลเพ่ิมเติมที่เป็นปัจจุบัน ซ่ึงในการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลจากแบบสำรวจ
จากแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ อาจมีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพิ่มเติม ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงาน 
คปภ. ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย ผู้แทนสมาคมประกันวินาศไทย และบริษัทที่ปรึกษา แยกจากคณะทำงาน
ย่อยฯ ที่ทางสำนักงาน คปภ. ได้จัดตั้งไว้ เนื่องจากคณะทำงานย่อยฯ มีการกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบไว้แล้ว แตอ่าจไม่ครอบคลุมเนื้องานการวิเคราะห์ผลสำรวจผลกระทบ และการบริหารแนวทาง
และแผนการเตรียมความพร้อม นอกจากนี้ ทั้ง 2 สมาคมควรเตรียมการและรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อใช้
สนับสนุนการพิจารณาเลื่อนการบังคับใช้มาตรฐาน IFRS17 โดยต้องสามารถกำหนดได้อย่างชัดเจนร่วมกันว่า
ควรเลื่อนการบังคับใช้ออกไปเป็นระยะเวลากี่ปีและเพราะเหตุใด อีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้อกังวล คือ ผลกระทบ
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ทางภาษีที่ต้องมีการเตรียมข้อมูลผลกระทบทางภาษีในเชิงปริมาณ และศึกษาแนวทางการดำเนินการของ
ต่างประเทศเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการหารือกับกรมสรรพากรในลำดับถัดไป  

มติที่ประชุม : รับทราบการนำเสนอผลสำรวจผลกระทบทางการเงินในเบื้องต้นที่มีต่อกำไรสะสมจากการนำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 มาปฏิบัติใช้ ของสมาคมประกันชีวิตไทย  

4.3) แนวปฏิบัติ (Guidelines) รองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17  
       เสนอโดยสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

ทีมงานของสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้มีการจัดทำร่างปฏิบัติ 
(Guidelines) เพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 10 หัวข้อ โดยได้มี
การนำเสนอต่อในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั ้งที ่ 1/2564 เมื ่อวันที ่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นที่
เรียบร้อยแล้วจำนวน 4 หัวข้อ และในการประชุมครั้งนี้ ทีมงานของสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกัน
วินาศภัยไทยจะขอนำเสนอร่างแนวปฏิบัติที่ได้จัดทำอีกจำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่  

1) การวัดมูลค่า (Choice of measurement model) 
2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย (Attributable insurance expenses) 
3) กำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา และหน่วยของความคุ้มครอง รวมถึงสัญญาที่

สร้างภาระ (CSM and coverage unit; onerous contract) 

สมาคมประกันชีวิตไทย นำเสนอร่างแนวปฏิบัติ (Guidelines) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การวัดมูลค่า (Choice of measurement model) 
นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู ้แทนจากสมาคมประกันชีว ิตไทย นำเสนอหัวข้อการวัดมูลค่า 

(Choice of measurement model) ซึ่งได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มาตรฐาน IFRS17 กำหนดให้มีวิธีการวัดมูลค่า
หนี้สิน 3 วิธี ได้แก่  

1) General Measurement Model (GMM) – เป็นวิธ ีการวัดมูลค่าพื ้นฐานสำหรับส ัญญา
ประกันภัยเกือบทุกประเภท เช่น สัญญาประกันภัยแบบตลอดชีพ สัญญาประกันภัยแบบสะสมทรัพย์ หรือ
สัญญาประกันภัยต่อ ฯลฯ  

2) Premium Allocation Approach (PAA) – เป็นวิธีการวัดมูลค่าสำหรับสัญญาประกันภัย
ระยะสั้น ซึ่งมีความซับซ้อนน้อยกว่าวิธี GMM 

3) Variable Fee Approach (VFA) – เป็นวิธีการวัดมูลค่าสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ผู้เอา
ประกันภัยมีส่วนร่วมในเงินปันผลจากผลตอบแทน มีการอ้างอิงการสินทรัพย์ที่นำไปลงทุน (Underlying items) 
ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีลักษณะชัดเจนที่ต้องใช้วิธีนี้ ได้แก่ Unit linked 

การประเมินว่าสัญญาประกันภัยใดเหมาะกับวิธีการวัดมูลค่ารูปแบบใด  จะต้องมีการทดสอบใน
แต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 : ทดสอบการเลือกใช้วิธีการวัดมูลค่าแบบ PAA (PAA eligibility Test) โดยสัญญา

ประกันภัยที่จะเลือกใช้วิธี PAA ได้ ให้ทำการประเมินจาก 2 เงื่อนไข หากผ่านเงื่อนไขจึงจะสามารถใช้วิธี PAA 
ได ้ดังนี้ 

• เป็นสัญญาประกันภัยที่มีระยะเวลาการคุ้มครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี หรือ 
• เป็นสัญญาประกันภัยพิสูจน์ได้ว่าไม่ว่าจะใช้วิธีการวัดมูลค่าด้วยวิธี PAA หรือ วิธี GMM จะ

ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีสาระสำคัญ  

ขั้นตอนที่ 2 : ทดสอบการเลือกใช้วิธีการวัดมูลค่าแบบ VFA (VFA eligibility Test)  โดยสัญญา
ประกันภัยที ่จะเลือกใช้ว ิธ ี VFA ได้ ให้ทำการประเมินเช ิงปริมาณ (Quantitative assessment) จาก  
3 เงื่อนไข หากผ่านทุกเงื่อนไขจึงจะสามารถใช้วิธี VFA ได้ ดังนี้  

• มีรายการอ้างอิงที่เชื่อมโยงกับสัญญาประกันภัยอย่างชัดเจน และ 
• บริษัทประกันภัยจ่ายผลประโยชน์ให้กับผู้เอาประกันภัยอิงตามมูลค่าผลประกอบการของ

รายการอ้างอิง (underlying item) และ 
• บริษัทประกันภัยคาดว่าการเปลี่ยนแปลงในจำนวนเงินที่จะจ่ายให้ผู้เอาประกันภัยจะผันแปร

ตามมูลค่ายุติธรรมของรายการอ้างอิง (underlying item) อย่างมีนัยสำคัญ 
โดยผลิตภัณฑ์ที่เข้าเงื่อนไขในการใช้วิธี VFA อย่างชัดเจน คือ Unit Linked 

ขั้นตอนที่ 3 : การเลือกใช้วิธีวัดมูลค่าแบบ GMM ในกรณีที่พิจารณาแล้วพบว่าสัญญาประกันภัย
ไม่สามารถเลือกใช้วิธีการวัดมูลค่าแบบ PAA และ VFA จำเป็นต้องเลือกใช้วิธี GMM ในการวัดมูลค่า ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ 

1) การประมาณการกระแสเงินสดที่ดีที่สุด (Best estimate of fulfilment of cash flow) 
2) อัตราคิดลดเพื่อคิดกลับให้ได้มูลค่าปัจจุบัน (Discount rate) 
3) ค่าปรับปรุงความเสี่ยง (Risk adjustment) 
4) กำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) 

โดยตัวอย่างสัญญาประกันภัยที่ใช้วิธี GMM คือ สัญญาประกันภัยประเภทสะสมทรัพย์ สัญญา
ประกันภัยตลอดชีพ สัญญาประกันภัยแบบบำนาญ และสัญญาประกันภัยต่อ 

2)  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย (Attributable insurance expenses) 
 นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย นำเสนอแนวปฏิบัติเรื่องค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย โดยได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันรูปแบบงบการเงินที่สำนักงาน คปภ.ประกาศ มีการ



- 23 - 
 

กำหนดนิยามในภาพกว้าง และระบุให้กระจายค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมต่างๆ (Overhead cost) เข้าไป
ตามสัดส่วนกิจกรรมด้วย ยกเว้นในส่วนของค่าจ้างและค่าบำเหน็จที่คิดจากค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นจริงโดย
ไม่ต้องปันส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนเข้าไป อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน IFRS17 มีการกำหนดนิยามรายการค่าใช้จ่ายไว้ให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ ้น โดยให้บันทึกต้นทุนทุกรายการที ่เกี ่ยวเนื่องกับสัญญาประกันภัย  (Attributable 
insurance contract expense) รวมถึงกำหนดให้มีการปันส่วน (allocation) ค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผัน
แปรที่เก่ียวข้องเข้าเป็นต้นทุนในการรับประกันภัย  

 ขั้นตอนการบันทึกต้นทุนและค่าใช้จ่ายของธุรกิจประกันภัยตาม IFRS17 มีดังนี ้
1) การแยกรายการที่ไม่เก่ียวข้องกับประกันภัยออก (Separation)  
2) การรวมต้นทุนทุกรายการที ่เกี ่ยวเนื ่องกับสัญญาประกันภัย  (Attributable insurance 

contract expense) โดยให้จำแนกออกมาเป็นต้นทุนการให้บริการในอนาคต (Future service) และต้นทุนการ
ให้บริการในปัจจุบัน (Current Service)  

3) การเลือกใช้วิธีการวัดมูลค่า (Measurement Model) ที่เหมาะสมกับรูปแบบการรับประกัน 
4) จัดกลุ่มของสัญญาประกันภัยที่มีลักษณะคล้ายกันไว้ด้วยกัน (Group of contract) 

 นอกจากนี้สำหรับกระแสเงินสดจ่าย ที่บริษัทประกันภัยมีการจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่ง
ธุรกิจ (Acquisition Cost) ของกรมธรรม์ยังไม่เกิดขึ้นและยังไม่มีการคุ้มครอง (Pre-coverage cost) เช่น ค่า
สัญญาการขายกรมธรรม์ผ่านธนาคารซึ่งมาอายุสัญญามากกว่า 1 ปี (Bancassurance Agreement) ให้บันทึก
รายการตามมาตรฐาน TAS38 (เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน) เนื่องจาก ณ วันที่เกิดรายการกรมธรรม์ยังไม่มีความ
คุ้มครองเกิดขึ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ IFRS17 อย่างไรก็ตาม เมื่อกรมธรรม์เริ่มให้ความคุ้มครองแล้ว
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถูกทยอยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งธุรกิจ (Acquisition Cost) ตามหลักเกณฑ์ 
IFRS17 ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งธุรกิจตาม IFRS17 จึงไม่จำกัดเพียงค่าบำเหน็จเหมือนในปัจจุบันเท่านั้น 
แต่ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายทุกอย่างเพ่ือให้สามารถขายกรมธรรม์ได้  

 สำหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี ่ยวเนื ่องโดยตรงกับการออกสัญญาประกันภัย  หรือค่าใช้จ่ายจาก
หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เช่น ฝ่ายไอที ฝ่ายบัญชี ฝ่ายให้บริการลูกค้า จะต้องมีการปันส่วนถือเป็นต้นทุนใน
การรับประกันภัยตามสัดส่วนและความเหมาะสมของกิจกรรมที่เกี ่ยวข้อง  เพื ่อให้สะท้อนภาพผลการ
ดำเนินงานของบริษัทประกันภัยที่เป็นจริงมากข้ึน   

3) กำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา และหน่วยของความคุ้มครอง รวมถึงสัญญาที่
สร้างภาระ (Contractual service margin and coverage unit; onerous contract)  

 

3.1) กำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin : CSM) 
นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู ้แทนจากสมาคมประกันชีว ิตไทย ชี ้แจงต่อที ่ประชุมว่า ด้วย

ข้อกำหนดตาม IFRS17 ทำให้การรับรู ้รายได้สัญญาประกันภัยเปลี ่ยนไปจากในปัจจุบัน  คือ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายของสัญญาประกันภัยตลอดอายุสัญญาจะถูกประมาณการขึ้น  รวมกับค่าปรับปรุงความเสี่ยง (Risk 
Adjustment) แล้วจึงบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินเป็นการบันทึกตั้งพักกำไรขาดทุนสุทธิของกรมธรรม์นั้นๆ
ไว้ตั้งแต่วันแรกที่มีการออกกรมธรรม์ แล้วจึงทยอยรับรู้กำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual 
service margin : CSM) เข้างบกำไรขาดทุนตามหน่วยของความคุ้มครอง (Coverage unit)  

เมื ่อสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีบริษัทต้องนำข้อมูลกระแสเงินสดรับและจ่ายที ่เกิดขึ้ นจริงมา
เปรียบเทียบกับที่ได้ประมาณการไว้ ณ วันเริ่มแรก ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกนำมาปรับประมาณการในอนาคตท่ี



- 24 - 
 

ยังคงเหลือใหม่อีกครั้งหนึ่ง (Adjusted CSM) แล้วจึงบันทึกส่วนต่างจากการปรับปรุงเข้างบกำไรขาดทุนหรือ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามความเหมาะสม 

3.2) หน่วยของความคุ้มครอง (Coverage unit) 
หน่วยของความคุ้มครอง (Coverage unit) เป็นหน่วยที่จะนำมาใช้ในการปันส่วนการรับรู้ CSM 

ซึ่งตามมาตรฐาน IFRS17 ให้ตัวอย่างในการปันส่วนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาเพื่อให้ง่ายต่อการทำความ
เข้าใจ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ IFRS17 กำหนดให้ใช้หน่วยของความคุ้มครองตามความเสี่ยง (Risk-based 
approach) ที่เหมาะสมซึ่งขึ ้นอยู่กับรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัย  และขึ้นอยู่กับดุลพินิจการพิจารณา
เลือกใช้ของแต่ละบริษัท ซึ่งนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะเป็นผู้คำนวณและวิเคราะห์ความเหมาะสม ในกรณีที่
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยใดมีลักษณะความคุ้มครองแบบผสมผสานซึ่งทำให้เกิดหน่วยของความคุ้มครองหลายชนิด
ในผลิตภัณฑ์เดียว จะต้องมีการคำนวณปันส่วนค่าเฉลี่ยของหน่วยของความคุ้มครองในการรับรู้ CSM  

3.3) สัญญาที่สร้างภาระ (Onerous contract) 
ในกรณีที่มีการคำนวณประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายเพื่อหา CSM ณ วัน

เริ่มแรกแล้วพบว่าสัญญาประกันภัยดังกล่าวมีผลขาดทุน มาตรฐาน IFRS17 กำหนดให้รับรู้ขาดทุนจากรมธรรม์
ดังกล่าวเข้างบกำไรขาดทุนทันทีนับตั้งแต่วันแรก และเปิดเผยผลขาดทุนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่ง
สัญญาที่สร้างภาระจะทำให้ CSM แสดงค่าติดลบ อย่างไรก็ตาม CSM จะถูกประเมินมูลค่าใหม่ในปีต่อไปทุกๆปี 
หากพบว่าสัญญาดังกล่าวไม่มีผลขาดทุนอีกต่อไป IFRS17 อนุญาตให้กลับรายการขาดทุนที่เคยรับรู้ไปแล้วเข้า
มาใน CSM แล้วทยอยรับรู้ตามหลักการของ IFRS17 ต่อไป  

 เนื่องด้วยวิธีการที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวข้างต้น มาตรฐาน IFRS17 จึงได้กำหนดวิธีการรับรู้ 
CSM ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) โดยบริษัทประกันภัยต้องปรับปรุงงบการเงินให้เป็นไปตาม 
IFRS17 ล่วงหน้า ณ วันเปลี่ยนผ่าน (Transition date) คือ วันก่อนที่มาตรฐานจะมีผลบังคับใช้ 1 ปี เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในงบการเงินเปรียบเทียบในปีที่ IFRS17 มีผลบังคับใช้จริง ซ่ึง Transition date จะเป็นวันเริ่มต้นใช้ 
Discount rate คิดลดกลับให้ได้มูลค่าปัจจุบัน โดยนายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย 
ได้ชี้ประเด็นที่จะเกิดขึ้นกรณีบริษัทประกันภัยที่มีบริษัทแม่อยู่ต่างประเทศและเริ่มต้นใช้มาตรฐาน IFRS17 ใน
ปีที่ต่างกัน ซึ่งบริษัทประกันต้องรบภาระในการจัดทำรายงานทางการเงิน 2 ชุด สำหรับบริษัทแม่และสำหรับ
ใช้ภายในประเทศไทยเนื่องจากใช้ Discount rate ที่แตกต่างกันจากการที่มี Transition date ที่แตกต่างกัน 
ซึ่งการทำข้อมูล 2 ชุดจะก่อให้เกิดต้นทุนที่ค่อนข้างสูง และเป็นเรื ่องที่ไม่ถูกต้องนักที่งบการเงินภายใต้
มาตรฐานเดียวกันแต่ได้ผลลัพธ์ของข้อมูลที่แตกต่างกัน โดยประเด็นดังกล่าวจะได้นำเข้าหารือกับสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ ต่อไป 

 วิธีการรับรู้ CSM ในช่วงเปลี่ยนผ่าน ประกอบไปด้วย 3 รูปแบบ คือ 
1)  Full Retrospective Approach (FRA) มาตรฐาน IFRS17 กำหนดให ้ท ุกบร ิษ ัทควร

เลือกใช้วิธีนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะเป็นวิธีที่แสดงมูลค่าที่ถูกต้องที่สุด โดยคิดเสมือนว่ามาตรฐาน IFRS17 ได้ถูก
ปฏิบัติมาตั้งแต่วันเริ่มแรกที่เกิดกรรธรรม์ แต่ในกรณีที่บางบริษัทมีข้อจำกัดในการหาข้อมูล ซึ่งหากสามารถพิสูจน์
ได้อย่างชัดเจนว่าบริษัทไม่สามารถใช้วิธี FRA ได้ มาตรฐานอนุญาตให้สามารถเลือกวิธีอ่ืนๆ ตามที่กำหนดไว้ได้ 

2)  Modified Retrospective Approach (MRA) ในกรณีที่ไม่สามารถคิดย้อนข้อมูลทั้งหมด
ตั้งแต่เริ่มเกิดรายการได้ มาตรฐาน IFRS17 อนุโลมให้ประมาณการตัวแปรบางตัวในการคำนวณกระแสเงินสดรับ
และกระแสเงินสดจ่ายภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เพ่ือให้งบการเงินแสดงมูลค่าใกล้เคียงกับการใช้วีธี FRA มากที่สุด 
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3)  Fair Value Approach (FVA) การคิดมูลค่ายุติธรรม (Fair value) ของกระแสเงินสดรับ
และกระแสเงินสดจ่าย ณ ที่วันที่มาตรฐาน IFRS17 มีผลบังคับใช้ และหักกลบกันเพื่อให้ได้กำไรขั้นต้นจากการ
ให้บริการตามสัญญา (CSM) โดยวิธีการคำนวณมีได้ทั้งรูปแบบทางตรงและทางอ้อม  

ข้อสังเกตจากที่ประชุม 

 ประธาน สอบถามถึงผลกระทบจากการใช้ Transition date ที ่แตกต่างกันของบร ิษัท
ประกันภัยที่มีบริษัทแม่ในต่างประเทศ ทำให้บริษัทประกันภัยต้องทำข้อมูล 2 ชุด ว่าสามารถเพิ่มเติมเป็น
ประเด็นปัญหาในการเตรียมความพร้อมของบริษัทประกันภัยได้หรือไม่ 

 นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย ชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวเป็น
ประเด็นที่จะนำเข้าหารือกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้ช่วยพิจารณาตีความหรือปรับปรุงนิยามการใช้ Transition 
date เพ่ือให้การจัดทำงบการเงินของบริษัทประกันภัยที่มีบริษัทแม่ในต่างประเทศมีความสอดคล้องกัน 

 นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า ประเด็นที่เกิดกับบริษัท
ประกันภัยที่มีบริษัทแม่ในต่างประเทศจะมีอุปสรรคอย่างไรหรือไม่หากนำมาตรฐาน IFRS17 มาถือปฏิบัติก่อน
วันที่มีผลบังคับใช้ (Early adoption) เพ่ือให้เริ่มต้นพร้อมกับบริษัทแม่ในต่างประเทศ และกรณีมีการปรับปรุง
นิยามการใช้ Transition date เช่น สามารถใช้ Discount rate ตามวันเริ่มต้นของบริษัทแม่ในต่างประเทศได้ 
อย่างไรก็ตาม หากมีการเลื่อนบังคับใช้มาตรฐาน IFRS17 ในประเทศไทยออกไปมากกว่า 1 ปีจากที่คาดการณ์
ในปัจจุบัน จะส่งผลกระทบอย่างไรหรือไม่ 

 นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย ชี้แจงว่าการปฏิบัติก่อนวันที่มีผล
บังคับใช้ (Early adoption) อยู่ในดุลยพินิจการตัดสินใจของแต่ละบริษัท ซึ่งหากมีทางเลือกเพิ่มเติม คือ การ
ปรับปรุงนิยาม Transition date ให้มีความยืดหยุ่นมากข้ึนจะเป็นการช่วยเพ่ิมทางเลือกให้กับบริษัท เนื่องจาก
การ Early adoption อาจได้รับผลกระทบจากความไม่เรียบร้อยในประเด็นต่างๆ เช่น กฎระเบียบข้อบังคับ 
และภาษีเงินได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จะมีการสอบถามความคิดเห็นของบริษัทในเรื่องการ Early adoption 
เพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการลำดับถัดไป ในส่วนของการเลื่อนบังคับใช้มาตรฐาน IFRS17 ใน
ประเทศไทยทำให้ล่าช้ากว่าต่างประเทศมากกว่า 1 ปี ควรมีการพิจารณาปรับปรุงนิยาม Transition date ให้
มีความยืดหยุ่นและครอบคลุมได้ทุกกรณีที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต 

 นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู ้แทนจากสมาคมประกันชีว ิตไทย ให้ข้อมูลต่อที ่ประชุมว่าจาก 
International Actuarial Note (IAN) ซึ่งมีการตีความเรื่อง Transition date ตามย่อหน้า C25 – C28 ได้ให้
ทางเลือกไว้ว่าการทำงบการเงินเปรียบเทียบไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับ 1 ปีก่อนหน้า แต่สามารถ
เปรียบเทียบกับปีย้อนหลังได้ตามความเหมาะสม เช่น งบการเงินปี 2567 สามารถเปรียบเทียบได้กับปี 
2565 โดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับปี 2566 และเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย ชี้แจงว่างบการเงินเปรียบเทียบ
จากการตีความดังกล่าว สามารถใช้ได้กับกรณ ีModified Retrospective Approach (MRA) แตไ่ม่สามารถปรับ
ใช้กับวิธี Fair Value Approach (FVA) ได ้เนื่องจากมีข้อจำกัดในเชิงเทคนิคตามมาตรฐานบัญชี 

 นายชาญชัย สกุลเกิดสิน ผู้แทนบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้ข้อสังเกตต่อที่
ประชุมถึงประเด็นที่ควรให้ความระมัดระวังหากมีการ Early adoption มาตรฐาน IFRS17 ตามวันที่มีผล
บังคับใช้ในระดับสากล คือ งบการเงินของปี 2566 ซึ่ง ณ ปัจจุบันในต่างประเทศกำหนดให้บริษัทนำส่งงบ
การเงินปีละ 2 ครั้ง คือ งบการเงินครึ่งปีและงบการเงินสิ้นปี ในขณะที่ข้อกำหนดของประเทศไทยกำหนดให้
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บริษัทต้องนำส่งงบการเงินเป็นรายไตรมาส การ Early adoption มาตรฐาน IFRS17 จะทำให้บริษัทประกันภัย
ในประเทศไทยต้องเริ่มนำส่งงบการเงินตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2566 ซึ่งจะถือเป็นประเทศแรกในแถบเอเชียที่มี
การนำส่งงบการเงินตามมาตรฐาน IFRS17 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย นำเสนอร่างแนวปฏิบัติ (Guidelines) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การวัดมูลค่า (Choice of measurement model) 
นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน ที่ปรึกษาของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้นำเสนอแนวปฏิบัติ

รองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ซึ่งมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับทางสมาคมประกันชีวิตไทย โดย
แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่  

1) การวัดมูลค่า (Choice of measurement model)  
Premium Allocation Approach (PAA) – เป็นวิธีการวัดมูลค่าสำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น 

ซึ่งมีความซับซ้อนน้อยกว่าวิธี General Measurement Model (GMM) ถ้าเทียบการวัดมูลค่า GMM ว่ามี
ความคล้ายกับวิธีวัดมูลค่า Gross Premium Valuation (GPV) การวัดมูลค่าวิธี PAA จะเทียบเคียงได้กับวิธีวัด
มูลค่า Incurred But Not Reported (IBNR) และ Unexpired Risk Reserves (URR) เป็นเรื ่องของ claim 
reserve ใช้สำหรับลักษณะของสัญญาประกันภัยที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี จึงพิจารณาว่าหากบริษัทประกันวินาศภัย
ต้องมีการตั้งสำรองและต้องคำนวณโมเดล จะเป็นการตั้งสำรองระยะสั้น และมาตรฐานได้อนุญาตให้บริษัท
ประกันภัยสามารถเลือกใช้วิธีการที่ง่ายขึ้นในการวัดมูลค่าสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย 
(Premium Allocation Approach: PAA) ซึ ่งเป็นว ิธ ีท ี ่ม ีล ักษณะคล้ายคลึงกับการวัดมูลค่าสำรองเบี้ย
ประกันภัย (Premium Liability) ของสัญญาประกันภัยระยะสั้น ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ที่ 4 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสัญญาประกันวินาศภัยที่จะมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เงื่อนไขและเลือกใช้วิธีการวัดมูลค่า
แบบ PAA (PAA eligibility Test) ต้องมีการทดสอบคุณสมบัติของวิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย (Assessment of 
PAA eligibility)  มี 5 ขั้นตอน ตามภาพด้านล่าง  

 
 ขั ้นตอนแรกบริษัทประกันวันาศภัยสามารถวัดมูลค่าสัญญาประกันภัยโดยวิธีปันส่วนเบี้ย
ประกันภัย (PAA) ได้ในกรณีที่กลุ่มของสัญญาประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครองหนึ่งปีหรือน้อยกว่าหนึ่งปี ณ การ
รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ซึ่งต้องมีการพิจารณาความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มสัญญาประกันภัยร่วมดว้ย 
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หากพิจารณาเห็นว่ากลุ่มสัญญาประกันภัยมีผลกำไร  บริษัทประกันวันาศภัยสามารถใช้ PAA ได้ แต่หาก
พิจารณาแล้วกลุ่มสัญญาประกันภัยมีผลขาดทุน (Onerous) ใช้วิธี GMM แบบพิเศษ (GMM Technique 
applies) สำหรับกรณีกลุ่มสัญญาประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครองเกินกว่าหนึ่งปี บริษัทประกันวินาศภัยจะตอ้ง
ทำการทดสอบเพิ่มเติมในขั้นตอนการทดสอบขั้นตอนถัดไป ซึ่งหากบริษัทประกันวินาศภัยพิจารณาการวัด
มูลค่าหนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่โดยใช้วิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย  (PAA) ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
สาระสำคัญ จากการวัดมูลค่าหนี้สินสำหรับความคุ้มครองที่เหลืออยู่จากการใช้วิธีการวัดมูลค่าทั่วไป (GMM) 
ถึงแม้จะมีอายุสัญญาเกินกว่า 1 ปี มาตรฐานอนุญาตให้ใช้วิธี PAA  

2) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย (Attributable insurance expenses)  
  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๔ เรื่อง สัญญาประกันภัย หากบริษัทประกัน

วินาศภัยที่มคี่าใช้จ่ายสำหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวในปีแรกๆค่อนข้างสูง จะส่งให้บริษัทประกันวินาศภัยมี
ผลขาดทุนในช่วงแรกของการบันทึกบัญชีเนื่องจากค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะถูกบันทึกทันทีในปีแรกที่มีการบันทึก
สัญญาดังกล่าว แต่สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรง
และทางอ้อมต่างๆ (Overhead cost) เช่น ค่าใช้จ่ายในการขาย และค่านายหน้า (Commission) เป็นต้น 
บริษัทประกันวินาศภัยสามารถปันส่วน (allocation) ค่าใช้จ่ายคงที่และค่าใช้จ่ายผันแปรที่เกี่ยวข้องเข้าเป็น
ต้นทุนในการรับประกันภัยตลอดอายุสัญญาประกันภัย ซึ่งทำให้งบกำไร(ขาดทุน) แสดงผลการดำเนินงานที่
แท้จริงมากขึ ้นและทำให้บริษัทประกันวินาศภัยมีผลกำไรจากการดำเนินงานมากขึ้นจากการทยอยรับรู้
ค่าใช้จ่ายแทนที่จะรับรู ้ทั ้งจำนวนเมื ่อเริ ่มแรก สำหรับค่านายหน้าจากการรับประกันภัย (reinsurance 
commission) บริษัทประกันวินาศภัยจะรับรู้ในจำนวนสุทธิ (Net offset) แต่ละบริษัทประกันวินาศภัยจะมี
จำนวนไม่เท่ากันขึ้นกบัการรับ/การเอาประกันภัยต่อของแต่ละบริษัทประกันวินาศภัย 

3)  กำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา และหน่วยของความคุ้มครอง รวมถึงสัญญาที่
สร้างภาระ (Contractual service margin and coverage unit; onerous contract)  

บริษัทประกันวินาศภัยที่มีสัญญาประกันภัยระยะยาวที่มีอายุเกินกว่า 1 ปี บริษัทอาจเลือกใช้
การวัดมูลค่าด้วย GMM approach ซึ่งวิธีดังกล่าวจะมีความคล้ายคลึงกับวิธี GPV ซึ่งจะเป็นวิธีการประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคต (Cashflow projection) อย่างไรก็ตาม หากสัญญาประกันภัยดังกล่าวมีอัตรา
ต้นทุนต่อรายได้ประกันภัยรับสุทธิ(combined ratio) ค่อนข้างสูงจะส่งผลให้สัญญาประกันภัยดังกล่าวเป็น
สัญญาที่สร้างภาระ (Onerous contract) ซึ่งตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 บริษัทประกัน
วินาศภัยจะมีความคล้ายคลึงกับบริษัทประกันชีวิต กล่าวคือ  ในแต่ละรอบระยะเวลาการรายงานทางการเงิน 
ก่อนที่บริษัทประกันวินาศภัยจะทยอยรับรู้กำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา (CSM) บริษัทประกันวินาศ
ภัยจะต้องมีการปรับปรุงกำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา  (CSM) ด้วยอัตราคิดลด (Discount rate) 
เพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบันและปรับปรุงค่าปรับปรุงความเสี่ยง (Risk Adjustment) เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง
ของกระแสเงินสดเพื่อภาระผูกพันกรมธรรม์จากการให้บริการในอนาคต (Fulfillment Cash Flow : FCF)  
สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัทประกันภัยวินาศภัยขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีโอกาสที่จะมีกำไรขั้นต้น
จากการให้บริการตามสัญญา (CSM) ส่วนใหญ่เป็น แต่สำหรับบริษัทประกันภัยวินาศภัยขนาดเล็กที ่มี 
Combined ratio สูงเกิน 100 % จะพบว่าสัญญาประกันภัยส่วนใหญ่เป็นสัญญาที่สร้างภาระ (Onerous 
contract) ส่งผลให้บริษัทประกันวินาศภัยขนาดเล็กต้องใช้วิธีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยวิธีอย่างง่าย 
(Simplified Model) ในการรับรู้สัญญาที่สร้างภาระ (Onerous contract)   
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ข้อสังเกตจากที่ประชุม 

ประธานฯ สอบถามเพิ่มเติมว่าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการวัดมูลค่าของกำไรขั้นต้นจากการ
ให้บริการตามสัญญา และหน่วยของความคุ้มครอง จะเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกบริษัทประกันวินาศภัย  
และแจ้งให้ทางสมาคมประกันวินาศภัยประเมินว่าสำนักงาน คปภ. ควรเข้าไปกำหนดกรอบในเรื่องใดและ
เมื่อไหร่ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางหรือมาตรฐานเดียวกัน  

นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน ที่ปรึกษาของสมาคมประกันวินาศภัย ชี้แจงว่ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 17 เป็นมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดเป็นหลักการ (Principle based) ซึ่งต้องใช้การตีความ
เป็นหลัก ทำให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถตีความได้หลากหลายและมีนโยบายที่แตกต่างกันจากการ
ตีความดังกล่าว และวิธีการคำนวณท่ีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยใช้มีวิธีที่แตกต่างกัน เช่น เงินเดือนของพนักงาน
ที่ต้องนำมาคำนวณถั่วเฉลี่ยเพื่อปันส่วนเป็นต้นทุนแต่ละกิจกรรม (Activity based cost) ย่อมมีวิธีที่แตกต่าง
กันแต่ละบริษัทประกันวินาศภัย เป็นต้น จึงเป็นเรื่องค่อนข้างยากในการกำหนดมาตรฐานเดียวกัน 

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี  ผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย แจ้งว่าทางคณะทำงานของ
สมาคมประกันวินาศภัยไทยอยู่ระหว่างการจัดทำบทวิเคราะห์และข้อสรุป ถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทประกัน
วินาศภัยจะไม่ต้องทำการทดสอบเพ่ือใช้วิธีวัดมูลค่าสัญญาประกันภัยโดยวิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย (PAA) เพ่ือ
เป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันวินาศภัยขนาดเล็กที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวมน้อยกว่า  800 
ล้านบาท ซึ่งทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยจะนำส่งบทวิเคราะห์และข้อสรุปให้แก่สำนักงาน คปภ. ในลำดับ
ถัดไป นอกจากนั้น สมาคมประกันวินาศภัยไทยอยู่ระหว่างการจัดทำ Template อย่างง่ายในการทดสอบเพ่ือ
ใช้วิธีวัดมูลค่าสัญญาประกันภัยโดยวิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย (simplified PAA Testing) สำหรับบริษัทประกัน
วินาศภัย ซึ่งจะนำส่งให้สำนักงาน คปภ. เพ่ือหารือในลำดับถัดไป  

มติที่ประชุม : รับทราบแนวปฏิบัติ (Guidelines) รองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ทีจ่ัดทำ
โดยสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องอ่ืน ๆ 

-ไม่มี- 

ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 

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

นางสาวพิมลอร นวคุณ / นายจรูญทรัพย์ ณัฐธนอนันต์ 
นางสาวกฤษณ์รวีฐ์ เอ่ียมจรูญ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

นางสาวฐมน ฐิตะธนะกิจ 
ผู้สอบทานรายงานการประชุม 

 


