
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย  

ครั้งที่ 3/2564 
วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. 

ผ่านช่องทางออนไลน์ (Microsoft Teams) 
 

คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  

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

คณะกรรมการลาประชุม 
1. นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการด้านกำกับ 
2. นายอาภากร ปานเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย 
3. นายอานนท ์วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย  
4. นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้แทนบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
5. นางรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้แทนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
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ผู้เข้าร่วมประชุม/ผู้ติดตาม 

1. นางสาวมนัสชนก วชิรตรังสฤษดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนักเลขาธิการ 
2. นางสาวหนึ่งฤทัย เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับการลงทุนบริษัทประกันภัย 
3. นายชาญศักดิ์ ปิติสิริกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานเงินกองทุนและความมั่นคงทางการเงิน 
4. นางณัฐยา นราเขมอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหัวหน้ากลุ่ม 

 กลุ่มนโยบายและความเชื่อมโยงภาคการเงิน 
5. นางสาวลลิษา ภัทรแสงไทย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการหวัหน้ากลุ่มกฎหมายด้านพฤติกรรมทางการตลาด 
6. นายวรวุฒิ ปิยอารยะนันท์   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ กลุ่มมาตรฐานเงินกองทุนตามระดับความเสีย่ง 
7. นางสาวจิราพัชร พันธ์พัฒนกุล ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มสนับสนุนงานเลขาธิการ 
8. นางสาวภัสพร เอกชัยวิวัฒน์กุล ผู้ชำนาญงาน กลุ่มมาตรฐานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 
9. นายเรืองวิทย์ ศรีโรจนากูร ผู้ชำนาญงาน กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการประกันภัยต่อ 
10. นางสาวฐมน ฐิตะธนะกิจ ผู้ชำนาญงาน กลุ่มวิเคราะห์ 2/2 
11. นายจรูญทรัพย ์ณัฐธนอนันต์ ผู้ชำนาญงาน กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ 
12. นายวรรณ วัชรานาถ ผู้ชำนาญงาน กลุ่มนโยบายและความเชื่อมโยงภาคการเงิน 
13. นางสาวกฤษณ์รวีฐ์ เอ่ียมจรูญ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์ 
14. นายศุภฤกษ ์ผลทอง เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มวางแผนและพัฒนากฎหมาย 

  ด้านพฤติกรรมทางการตลาด ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มบริหารและวิชาการ 
15. นางสาวกนิษฐา  ฉลองมณีรัตน์ เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มวิเคราะห์ธุรกิจ 
16. นางสาวณิชารีย์  หาญแสวงสิน เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มวิเคราะห์ 1/2 
17. นางสาวนิจวิภา คำรณยุทธ เจ้าหน้าที่อาวุโส สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ 
18. นายกุลวัตร เศรษฐพงษ์กุล เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการประกันภัยต่อ 
19. นางสาวปิยนุช ศรีระพงษ์ เจ้าหน้าที่อาวุโส กลุ่มนโยบายและความเชื่อมโยงภาคการเงิน 
20. นางสาวรุจิภาส สาคร พนักงานปฏิบัติการอาวุโส กลุ่มวิเคราะห ์1/2 
21. นายพัชระ โฆษาศรี นักวิชาการปฏิบัติงาน สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย 
22. นางสาวอรนลิน เขียนนุกูล ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ด้านตรวจสอบ 
23. นางจตุพร วิไลชนม์ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
24. นายอุดม ธนูรัตน์พงศ์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
25. นายวัชระ ลิขิตบรรจงดี บริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 
26. นายวุฒิวัฒน์ ภัทรโกศล บริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 
27. นางสาวจอมขวัญ จันทร์ผา บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
28. นายวิชญ บุรินทราธิกุล                   บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
29. นายธนกฤต อิงครัตน์                   บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
30. นางสาววศินี ตั้งทองหยก  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด 
31. นางสาวอรพรรณ พานิช สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย 
32. นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
33. นายพิชา สิริโยธิน สมาคมประกันชีวิตไทย 
34. นางสาวจรุง เชื้อจินดา สมาคมประกันชีวิตไทย 
35. นางบุญกาญจน ์รัตนาวิบูลย์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
36. นายธานี  ทรงธนเจริญกิจ    สมาคมประกันชีวิตไทย 
37. นางนงลักษณ ์พุ่มน้อย สมาคมประกันชีวิตไทย 
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38. นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม สมาคมประกันชีวิตไทย 
39. นางสาวเกษิณี รัตนโภคา สมาคมประกันชีวิตไทย 
40. นางสาวรสพร อัตตวิริยะนุภาพ สมาคมประกันชีวิตไทย 
41. นางสาววิไลพร สุวรรณมาลัย       สมาคมประกันชีวิตไทย 
42. นายธนพล ควรพูนผล สมาคมประกันชีวิตไทย 
43. นายสุทธิวัชร์ สินธุประเสริฐ สมาคมประกันชีวิตไทย 
44. นางสาวนันทิชา มานะเศรษฐ์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
45. นายจิรภักดิ์ แย้มภักดิ์          สมาคมประกันชีวิตไทย 
46. นางสาวอุมาพร  ศรีศุภผล สมาคมประกันชีวิตไทย 
47. นางสาวจุราวรรณ สุทธิจันทร์ สมาคมประกันชีวิตไทย 
48. นางสาวจิตติมา ลิ้มคุณธรรมโม สมาคมประกันชีวิตไทย 
49. นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
50. นางอำไพ บำรุงศักดิ์ศิลป์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
51. นายศิริ สวรรค์พรเพ็ญ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
52. นางสาวบุณฑริก น้อยเสวก สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
53. นายศศิวิทย์ อัครพัฒนากูล สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
54. นางสาวฟ้า มหะนาวานนท์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
55. นางสาวสมพร สุราช สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
56.  นางสาวศศมน สันติสุข สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
57.  Mr. Leung, Andrew สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
58. นางทิพวรรณ เลิศถาวรธรรม สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
59. นางสาวณิปุณ ทองยอดแก้ว สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
60. นางสาวณชนก อินทรกระทึก สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
61. นางชัชฎา ตัญตยาพิทักษ์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
62. นายธนกฤต ครูปัญญามาตย์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
63. นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด 
64. นางรักษา วิมลสุทธิกุล บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด 
65. นายณภัทร แสงวัฒน์ บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด  

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 2 : รับรองรายงานการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งว่าเมื ่อวันที ่ 20 ตุลาคม 2564 ได้เว ียนร่างรายงานการประชุม
คณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที ่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ครั ้งที่ 
2/2564 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ให้กับคณะกรรมการฯ ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) 
โดยมีกรรมการขอแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
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ลำดับ ข้อความเดิม ข้อความใหม่ (ฉบับแก้ไข) 
วาระที่ 3 การเปิดเผยร่างงบการเงิน และการปรับปรุงร่างงบการเงินเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย 

1 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการ
สัมมนาพิจารณ์ และให้ความเห็นชอบร่างงบ
การเงิน และการเปิดเผยร่างงบการเงินดังกล่าว
ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการ
สัมมนาพิจารณ์ และให้ความเห็นชอบร่างงบ
การเงิน และหลักการเปิดเผยร่างงบการเงินผ่าน
หน้าเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. 

วาระที่ 4.1 ความคืบหน้าการดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 17 ของสำนักงาน คปภ. 

2 นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้แทนจากสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ ..... รวมทั้งคาดว่าภายในเดือนธันวาคม 
2564 จะได ้ข ้อสร ุปในเร ื ่อง  Transaction 
และ Local option ตามแผนการดำเนินงานที่
กำหนดไว ้  เพ ื ่ อให ้สามารถนำเสนอร ่ าง
มาตรฐานเข้าสู่คณะทำงานต่าง ๆ ของสภา
วิชาชีพบัญชีฯ ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม หาก
จะมีการเสนอเรื่องเลื่อนระยะเวลาที่จะมีผล
บังคับใช้มาตรฐานหรือการกำหนด Local 
option เพิ่มเติมภาคธุรกิจต้องแสดงให้เห็นว่า
ได้มีความพยายามในการเตรียมความพร้อม
อย ่างถ ึงท ี ่ส ุดแล ้ว และต ้องแสดงเหตุผล
สนับสนุนที ่หนักแน่นเพียงพอในการต่อรอง 
รวมทั้งมีความชัดเจนสำหรับกรอบระยะเวลาที่
ต ้องการเลื ่อน ซึ ่งควรพิจารณาหารือจนได้
ข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม 
2564 

นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้แทนจากสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ ..... รวมทั้งคาดว่าภายในเดือนธันวาคม 
2564 จะได้ข้อสรุปในเรื่อง Local transition 
option ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 
เพื ่อให้สามารถนำเสนอร่างมาตรฐานเข้าสู่
อนุกรรมการ/กรรมการต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม หากจะมีการ
เสนอเรื่องเลื่อนระยะเวลาที่จะมีผลบังคับใช้
มาตรฐานหร ือการกำหนด Local option 
เพ่ิมเติมภาคธุรกิจต้องแสดงให้เห็นว่าได้มีความ
พยายามในการเตรียมความพร้อมอย่างถึงที่สุด
แล้ว และต้องแสดงเหตุผลสนับสนุนที ่หนัก
แน่นเพียงพอในการพิจารณา รวมทั้งมีความ
ชัดเจนสำหรับกรอบระยะเวลาที่ต้องการเลื่อน 
ซึ ่งควรพิจารณาหารือจนได้ข้อสรุปในเรื ่อง
ดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม 2564 

 

ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการแก้ไขตามความเห็นของกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 2/2564 ดังกล่าว 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 2/2564  
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ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องเพื่อทราบ  

3.1 สรุปการดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 
17 ประจำปี 2564 และแผนการดำเนินงานขั้นตอนถัดไป     

ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการ
กำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย กำหนดนโยบายการบังคับใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินของประเทศไทยภายหลังการบังคับใช้ในต่างประเทศ 1 ปี  ซึ่งจากข้อมูลปัจจุบัน มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย จะมีผลบังคับใช้ระดับสากลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2566 (ค.ศ. 2023) จึงคาดว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 จะมีผลบังคับใช้กับประเทศไทย
ในปี 2567 (ค.ศ. 2024) อย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ อยู่ระหว่างการพิจารณา
ข้อเสนอการเลื่อนวันเริ่มมีผลบังคับใช้มาตรฐานดังกล่าวจากภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งเสนอขอเลื่อนให้ มีผล
บังคับใช้กับประเทศไทยในปี 2569 (ค.ศ. 2027) 

สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย มาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อขับเคลื่อน
ให้ภาคธุรกิจตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมที่ต้องใช้ทรัพยากรและระยะเวลา
ค่อนข้างมาก ซึ่งในปี 2564 สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยได้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมี
การดำเนินงานดังต่อไปนี้ 

  มกราคม 2564  สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยร่วมกับบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ได้ดำเนินการรวบรวมผลสำรวจการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของ
บริษัทประกันภัย หรือ Impact Analysis ซึ่งเป็นแบบสำรวจที่ส่งออกไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 ให้
บริษัทดำเนินการพิจารณาถึงผลกระทบทางการเงินในเบื้องต้น ที่มีต่อกำไรสะสมของบริษัทประกันภัยจากการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว โดยใช้ข้อมูลของบริษัทประกันภัย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 นำมาคำนวณหาจำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลงไปจากวิธีปฏิบัติที ่แตกต่างจากในปัจจุบันตาม
ข้อกำหนดของมาตรฐาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลกระทบในภาพรวมของธุรกิจประกันภัยจากการนำมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมาปฏิบัติใช้ 

  มกราคม 2564  สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยร่วมกับบริษัทที ่ปรึกษาได้ดำเนินการ
สัมภาษณ์เชิงลึกบริษัทประกันภัยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 14 บริษัท เกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย ในช่วง
วันที่ 25 - 29 มกราคม 2564 โดยเป็นการเก็บข้อมูลการเตรียมตัวในภาพรวม ทั้งแผนการดำเนินงาน 
สถานะความพร้อมปัจจุบัน ประเด็นสำคัญด้านบัญชีและด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยที่พบ ปัญหาด้านระบบ
คอมพิวเตอร์และข้อมูล รวมถึงรายละเอียดทางเทคนิคอื่น ๆ ที่มาตรฐานกำหนดให้บริษัทประกันภัยต้องนำไป
ปฏิบัติ 

  กุมภาพันธ์ 2564  สำนักงาน คปภ. ได้รายงานการเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ต่อคณะกรรมการ คปภ. เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีการนำเสนอความเป็นมาของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 รวมทั้ง
สาระสำคัญของมาตรฐานดังกล่าว รูปแบบการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศต่าง ๆ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การดำเนินการเพื ่อรองรับของต่างประเทศ และการดำเนินการของ
สำนักงาน คปภ. ตลอดจนแผนการดำเนินการเพื ่อรองรับมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ของ
สำนักงาน คปภ. ในขั้นถัด ๆ ไป 
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  กุมภาพันธ์ 2564  คณะทำงานย่อยรองรับประเด็นจากข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันภัยฉบับที ่ 17 ได้มีการจัดการประชุมครั ้งที ่ 1/2564 เมื ่อวันที ่ 25 
กุมภาพันธ์ 2564 โดยสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้มีการนำเสนอร่างแนวปฏิบัติ 
(Guidelines) รองรับข้อกำหนดของมาตรฐานในหัวข้อ การแยกองค์ประกอบของสัญญาประกันภัย 
(Separation of Insurance Contracts) ก า ร ร วมส ัญญาป ร ะก ั นภ ั ย  ( Combination of Insurance 
Contracts) ขอบเขตของสัญญาประกันภัย (Contract Boundary) และระดับของการจัดกล ุ ่มส ัญญา
ประกันภัย (Level of aggregation of Insurance Contracts) รวมทั้งมีการพิจารณาแผนการดำเนินงานของ
คณะทำงานย่อยฯ เพ่ือกำหนดกรอบระยะเวลาการทำงาน (Action plan) 

  มีนาคม 2564  สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยได้รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแล
ฐานะการเงินของบริษัทประกันภัย มาวิเคราะห์ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือระบุกฎหมายที่อาจได้รับผลกระทบ
จากการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 โดยพบว่ามีกฎหมายหลายฉบับที่อาจได้รับ
ผลกระทบ จึงได้นำเรียนข้อมูลให้ท่านเลขาธิการ รวมถึงสายงานอยู่รับผิดชอบกฎหมายต่าง ๆ ได้รับทราบ เพ่ือ
วางแผนการพิจารณาผลกระทบในรายละเอียดต่อไป 

มีนาคม 2564  คณะทำงานย่อยรองรับประเด็นจากข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสำหรับธุรกิจประกันภัยฉบับที่ 17 ได้มีการจัดการประชุมครั้งที่ 2-3/2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
2564 โดยได้มีการนำเสนอผลการประเมินความพร้อมและผลกระทบ (Gap and Impact Analysis) เบื้องต้น 
จากแบบสำรวจที่สำนักงาน คปภ. ได้รวบรวมมา เพ่ือให้คณะทำงานย่อยฯ ได้ทราบถึงความพร้อมในแต่ละด้าน
ของบริษัทประกันภัย เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถานะการเตรียมความพร้อม และประเมินผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทประกันภัยจากการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว 

เมษายน 2564  สายตรวจสอบและสายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา 
ได้จัดทำร่างงบการเงินเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลงการ
แสดงรายการในงบการเงินจำนวน 3 องค์ประกอบได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพ่ือให้
สอดคล้องกับที่มาตรฐานกำหนดไว้ โดยได้มีการจัดประชุมชี้แจงกับบริษัทประกันภัย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2564 เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจในร่างงบการเงินดังกล่าว รวมถึงการตอบประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ 
และรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจ เพ่ือรวบรวมและพิจารณานำข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขร่างงบ
การเงินให้มีความเหมาะสมก่อนดำเนินการจัดสัมมนาพิจารณ์ต่อไป เพื่อให้บริษัทประกันภัยมีความพร้อมใน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ตลอดจนไม่สร้างภาระต่อวิธีการดำเนินงานของบริษัทที่เกินความ
จำเป็น 

พฤษภาคม 2564  คณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ได้มีการจัดประชุมครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยได้มีการ
นำเสนอผลการสำรวจแบบสอบถามโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย ให้คณะกรรมการฯ ได้ทราบถึงภาพรวมความพร้อม
และผลกระทบของธุรกิจประกันภัยจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 นอกจากนี้ มีการนำเสนอ
ร่างแนวปฏิบัติที่ผ่านการนำเสนอในการประชุมคณะทำงานย่อยฯ มาแล้ว รวมทั้งได้รายงานรายชื่อ กฎหมาย
เกี่ยวกับการกำกับดูแลฐานะการเงินของบริษัทประกันภัยที่อาจได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ตลอดจนความคืบหน้าการดำเนินการเตรียมความพร้อมของสำนักงาน คปภ. 
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พฤษภาคม 2564  สายตรวจสอบและสายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย ร่วมกับบริษัทที่
ปรึกษา ได้จัดสัมมนาพิจารณ์เกี่ยวกับร่างงบการเงินเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการสื่อสารและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างงบการเงินดังกล่าวให้
ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมสัมมา
พิจารณ์ด้วย ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคม
ประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย บริษัท
ประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) และสำนักงานสอบบัญชี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาพิจารณ์จำนวนทั้งสิ้น 425 คน  

มิถุนายน 2564  สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ได้เชิญผู้ให้บริการ
ระบบรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ที่มีผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย มานำเสนอข้อมูล
ของระบบให้แก่บริษัทประกันภัยที่สนใจและอยู่ระหว่างการหาข้อมูลรับฟัง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจเลือกใช้ระบบงานของบริษัทในเบื้องต้น เมื่อวันที่ 29 และ 30 มิถุนายน 2564 โดยมีผู้ให้บริการมา
นำเสนอจำนวน 5 ระบบ ได้แก่ SAP RNA SAS PWC และ CCH Tagetik 

กรกฎาคม 2564  คณะทำงานย่อยรองรับประเด็นจากข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันภัยฉบับที่ 17 ได้มีการจัดการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2564 โดยสมาคมประกันชีว ิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้มีการนำเสนอร่างแนวปฏิบัติ 
(Guidelines) รองรับข้อกำหนดของมาตรฐานในหัวข้อ การวัดมูลค่า (Choice of measurement model) 
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย (Attributable insurance expenses) กำไรขั้นต้นจากการให้บริการ
ตามสัญญา และหน่วยของความคุ้มครอง รวมถึงสัญญาที่สร้างภาระ (Contractual service margin and 
coverage unit; onerous contract) 

สิงหาคม 2564  สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยได้ให้ความอนุเคราะห์สมาคมประกันชีวิต
ไทย รวมรวบข้อมูลแบบสำรวจผลกระทบทางการเงินในเบื้องต้นที่มีต่อกำไรสะสมจากการนำมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 17 มาปฏิบัติใช้ ที่สมาคมประกันชีวิตไทยจัดทำขึ้นเพ่ือปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
แต่เนื่องจากสมาคมประกันชีวิตไทยเห็นว่าข้อมูลที่จะทำการสำรวจค่อนข้างมีความอ่อนไหว จึงได้กำหนดให้
บริษัทประกันชีวิตนำส่งผลให้สำนักงาน คปภ. และท่านเลขาธิการได้มอบหมายให้สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย
ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเป็นภาพรวมให้สมาคมประกันชีวิตไทยนำไปใช้วิเคราะห์ต่อไป 

สิงหาคม 2564  สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ออกแบบร่าง
รายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (XML) ของบริษัทประกันภัย รวมถึงหาแนวทางการวิเคราะห์
บริษัทประกันภัยเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เริ ่มมีผลบังคับใช้ เนื่องจากมาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวเป็นมาตรฐานที่มีความซับซ้อน รวมถึงมีวิธีปฏิบัติทางบัญชีมีความแตกต่าง
จากในปัจจุบันค่อนข้างมาก เช่น การวัดมูลค่าหนี้สินและรับรู้รายได้ของสัญญาประกันภัย เป็นต้น 

สิงหาคม 2564  คณะทำงานย่อยด้านนโยบายบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล ร่วมกับบริษัทที่
ปรึกษาได้จัดการประชุมครั้งที่ 1/2564 เพื่อสรุปผลการสัมมนาพิจารณ์ร่างงบการเงินเพื่อรองรับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ที่ได้มีการรวบรวมความเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
19 สิงหาคม 2564 โดยได้มีการชี้แจงประเด็นคำถาม รวมถึงความคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนข้อสรุปการ
พิจารณาปรับแก้ไขร่างงบการเงินดังกล่าวว่าประเด็นใดที่จะทำการแก้ไข และประเด็นใดจะยืนยันตามร่างเดิม 
พร้อมทั้งอธิบายตัวอย่างประกอบเพ่ือทำความเข้าใจ 
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กันยายน 2564  คณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ได้มีการจัดประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 โดยได้มีการ
นำเสนอผลการจัดสัมมนาพิจารณ์ร่างงบการเงินเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 
เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ทราบถึงข้อสรุปที่คณะทำงานฯ จัดทำขึ้น พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักการ
เปิดเผยร่างแบบงบการเงินผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำนักงาน คปภ.  รวมทั้งมีการนำเสนอความคืบหน้าการ
ดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ของสำนักงาน 
คปภ. การนำเสนอผลสำรวจผลกระทบทางการเงินในเบื้องต้นที่มีต่อกำไรสะสมจากการนำมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 17 มาปฏิบัติใช้ ของสมาคมประกันชีวิตไทย และร่างแนวปฏิบัติที่ผ่านการนำเสนอ
ในการประชุมคณะทำงานย่อยฯ มาแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการฯ ทราบ 

ตุลาคม 2564  สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา จึงจัดการอบรม
รายละเอียดมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ ๑๗ เรื่องสัญญาประกันภัย และฉบับอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องขึ้น 
เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 มีการปรับปรุงรายละเอียดบางส่วน เพื่อให้ภาคธุรกิจ
ได้รับทราบข้อมูลมาตรฐานที่เป็นปัจจุบัน โดยจัดการอบรมข้ึนในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีเนื้อหาหลักได้แก่ 
สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ ๑๗ เรื่องสัญญาประกันภัย ฉบับล่าสุด สรุปมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ ๙ เรื่องเครื่องมือทางการเงิน Classification Overlay จาก Amendment ของมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 และผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ย (IBOR Reform)  

ตุลาคม 2564  สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยและบริษัทท่ีปรึกษาได้จัดอบรมวิธีจัดทำข้อมูล
งบการเงิน (รายไตรมาสและประจำปี) รวมทั้งรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (XML) ที ่ได้
ออกแบบขึ้น ให้แก่บริษัทประกันชีวิตเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 และบริษัทประกันวินาศภัยเมื่อวันที่ 14 
ตุลาคม 2564 โดยมีเนื้อหาหลักได้แก่ สรุปการเปลี่ยนแปลงของแบบรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการ
ของบริษัท (XML) และตัวอย่างการจัดทำแบบรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท (XML) 
เทียบกับร่างงบการเงิน โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจประกันภัย ได้เห็นชอบร่างงบการเงินเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรียบร้อย
แล้ว 

ตุลาคม 2564  คณะทำงานย่อยรองรับประเด็นจากข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสำหรับธุรกิจประกันภัยฉบับที่ 17 ได้มีการจัดการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 
2564 ได้มีการพิจารณาแผนการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ในช่วง
ปฏิบัติคู ่ขนาน (Parallel run) โดยที ่ประชุมมีประเด็นเกี ่ยวกับความถี ่ของการจัดทำและขอบเขตความ
เกี่ยวข้องของผู้สอบบัญชี ที่ต้องนำไปพิจารณาปรับปรุงในแผนต่อไป นอกจากนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยและ
สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้มีการนำเสนอร่างแนวปฏิบัติ (Guidelines) รองรับข้อกำหนดของมาตรฐานใน
หัวข้อ อัตราคิดลด (Discount rate) ค่าปรับปรุงความเสี่ยง (Risk adjustment) และวิธีปฏิบัติของสัญญา
ประกันต่อ (Reinsurance treatment) 

พฤศจิกายน 2564  คณะทำงานย่อยรองรับประเด็นจากข้อกำหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันภัยฉบับที่ 17 ได้มีการจัดการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2564 โดยได้มีการแจ้งให้ภาคธุรกิจทราบเกี่ยวกับรายละเอียดขั้นตอนการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างรายงานฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (XML) ที่ได้นำเสนอต่อภาคธุรกิจไปเมื่อเดือนตุลาคม 
รวมทั้งได้มีการพิจารณาแผนการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ในช่วง
ปฏิบัติคู ่ขนาน (Parallel run) ฉบับปรับปรุง ซึ่งที่ประชุมยังมีประเด็นข้อเสนอแนะที่ต้องนำไปพิจารณา
ปรับปรุงต่อไปอีก 
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  ธันวาคม 2564  สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยได้ให้ความอนุเคราะห์สมาคมประกันวินาศ
ภัยไทย รวมรวบข้อมูลแบบสำรวจผลกระทบทางการเงินที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยจัดทำขึ้น แต่เนื่องจาก
สมาคมประกันวินาศภัยไทยเห็นว่าข้อมูลที่จะทำการสำรวจค่อนข้างมีความอ่อนไหว จึงได้กำหนดให้บริษัท
ประกันวินาศภัยนำส่งผลให้สำนักงาน คปภ. และท่านเลขาธิการได้มอบหมายให้สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย
ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเป็นภาพรวมให้สมาคมประกันวินาศภัยไทยนำไปใช้วิเคราะห์ต่อไป 

  ธันวาคม 2564  เนื่องจากมาตรฐานการรายงานการทางการเงินฉบับที่ 17 มีการปรับปรุง/
เพิ่มเติมข้อความต่าง ๆ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมและการบริหารความเสี่ยง
เล็กน้อย บริษัทที่ปรึกษาโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที ่ 17 เรื ่อง สัญญาประกันภัย จึงได้ทำการปรับปรุงร่างงบการเงินให้มีความสอดคล้องกับที่
มาตรฐานกำหนด โดยเป็นการปรับข้อความ จำนวน 12 รายการ รวมถึงปรับแก้ไขข้อความในบางประเด็นให้
สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติมากยิ่งขึ้น จำนวน 3 รายการ ทั้งนี้คณะทำงานย่อยด้านนโยบายบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลจึงได้จัดการประชุมครั้งที่ 2/2564 เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อความในร่างแบบงบการเงินเพ่ือรองรับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 โดยสำนักงาน คปภ. จะดำเนินการเปิดเผยผ่านทางหน้าเว็บไซต์
สำนักงาน คปภ. ต่อไป 

  แผนการดำเนนิงานขั้นตอนถัดไป 

  ในปี 2565 สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัยมีแผนปฏิบัติงานที่จะดำเนินโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับรายงานทางการเงินของบริษัทประกันภัยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรูปแบบ
ใหม่ (IFRS System) เพ่ือให้บริษัทประกันภัยสามารถรายงานข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ที่ 17 และสำนักงาน คปภ. สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการติดตามความมั่นคงและเสถียรภาพของ
ธุรกิจประกันภัยให้มีความยั่งยืน รวมทั้ง จะมีการออกประกาศเกี่ยวกับรูปแบบงบการเงินและรายงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ที่เป็น
ฉบับของประเทศไทย โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและมีการ
ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาในเดือนพฤษภาคม 2565 

  นอกจากนี้ จะมีการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 ในช่วง
ปฏิบัติคู่ขนาน (Parallel run) ในช่วงก่อนมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย โดยกรอบระยะเวลา
ดำเนินการอยู่ระหว่างการพิจารณาในคณะทำงานย่อยรองรับประเด็นจากข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันภัยฉบับที่ 17  

  ทั้งนี้ การบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ในต่างประเทศ บางประเทศมี
การประกาศวันเริ ่มมีผลบังคับออกไปจากที่มาตรฐานฉบับสากลกำหนดไว้ (ปี 2566) อย่างไรก็ตาม ใน
ประเทศที่มีบริษัทประกันภัยสาขาสากล (International) อยู่จำนวนมาก อาทิเช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง 
ยังคงกำหนดวันที่มีผลบังคับใช้ตามฉบับสากล เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทสาขาสากล ซึ่งข้อมูลการบังคับ
ใช้มาตรฐานในประเทศแทบภูมิภาคเอเชียเป็นดังตารางต่อไปนี้ 

ปีที่ประกาศว่าจะให้ IFRS17 เริ่มมีผลบังคับใช ้

ตามมาตรฐานกำหนด 
(2566) 

หลังมาตรฐาน 1 ปี 
(2567) 

หลังมาตรฐาน 2 ปี 
(2568) 

หลังมาตรฐาน 3 ปี 
(2569) 

ยังไม่มีกำหนด 

สิงคโปร ์ ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า 
บรูไน  ฟิลิปปนิส์ จีน กัมพูชา 

มาเลเซีย   ไต้หวัน อินเดีย 
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ปีที่ประกาศว่าจะให้ IFRS17 เริ่มมีผลบังคับใช ้

ตามมาตรฐานกำหนด 
(2566) 

หลังมาตรฐาน 1 ปี 
(2567) 

หลังมาตรฐาน 2 ปี 
(2568) 

หลังมาตรฐาน 3 ปี 
(2569) 

ยังไม่มีกำหนด 

ฮ่องกง     
เกาหลีใต้     
ศรีลังกา     

 

ข้อสังเกตที่ประชุม : 

    ประธานฯ สอบถามว่าจากข้อมูลที่นำเสนอประเทศไทยจะมีผลบังคับใช้ IFRS17 ในปี 
2567 ในขณะที่ประเทศอื่นจะมีการเลื่อนบังคับใช้ 2-3 ปี อย่างเช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม ไม่ทราบว่าใช้
เหตุผลใดในการเลื่อนการบังคับใช้ดังกล่าว และ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัยไทย สามารถ
ขยายระยะเวลาและบังคับใช้มาตรฐานในเวลาที่แตกต่างกันได้หรือไม่ รวมทั้งประเทศอื่นๆ มีแนวทางการ
บังคับใช้อย่างไรบ้าง  

    นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย ชี้แจ้งว่าผลการลงคะแนนที่
คณะอนุกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย ของสภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ได้ข้อสรุปว่าให้มีการเลื่อนวัน
มีผลบังคับใช้ออกไปอีก 1 ปี จากปี 2567 เป็น 2568 แต่สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัย และ
สำนักงาน คปภ. ได้ลงคะแนนและเสนอต่อประชุมว่าควรเลื่อนวันเริ ่มมีผลบังคับใช้ IFRS17 ออกไปอีก 2 ปี 
หลังจากที่มาตรฐานมีผลบังคับใช้ คือ ขอให้เริ ่มบังคับใช้ในปี 2569 เนื่องจากภาคธรุกิจส่วนใหญ่จะมีใช้
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบ 1 ปี ประกอบกับมีความกังวลและความไม่ชัดเจนของ
แนวทางด้านภาษีจึงขอให้ประเมินเพิ่มไปอีก 1 ปี สำหรับประเด็นด้านภาษีมี 2 เรื่องที่จะต้องพิจารณา คือ การ
เสียภาษีในอนาคตข้างหน้าจะคำนวณอย่างไร และ บริษัทประกันชีว ิตมีการเสียภาษีล่วงหน้าให้กับทาง
กรมสรรพากรจำนวน 1 แสนล้านบาท ตามหลักการคำนวณภาษีเดิม จะขอคืนภาษีอย่างไร รวมทั้งแนวทางการ
วางแผนธุรกิจเพื่อรองรับผลการบังคับใช้ดังกล่าว จะมีแนวทางการจัดการอย่างไร เนื่องจากกำไรสะสมลดลง
จำนวนมากจากการบังคับใช้ IFRS17 ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจประกันภัยด้วย 

    นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า จาก
การสำรวจความพร้อมของบริษัทสมาชิก จำนวน 48 บริษัท พบว่า บริษัทประกันวินาศภัย จำนวน 8 บริษัท 
มีความพร้อมที่จะบังคับใช้ จำนวน 15 บริษัท ขอเลื่อนการบังคับใช้ออกไป 1 ปี และ จำนวน 25 บริษัท ขอ
เลื่อนการบังคับใช้ออกไป 2 ปี ทั้งนี้ หากสภาวิชาชีพบัญชีฯ เห็นควรให้เลื่อนผลบังคับใช้ออกไป 1 ปี คาดว่า
จะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่บริษัทประกันวินาศภัยจะสามารถนำ IFRS17 มาปฏิบัติได้ อย่างไรก็ตาม แบบสำรวจ
ผลกระทบ (Financial Impact Assessment: FIA) ที่ทางสมาคมประกันวินาศไทยจัดทำ พบว่ามีผลกระทบ
ต่อกำไรสะสมลดลงประมาณ 7 พันล้านบาท มีความแตกต่างกับผลกระทบของทาง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์  
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PWC) ที่มีผลกระทบต่อกำไรสะสมเป็นบวกประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ขณะนี้อยู่
ระหว่างการวิเคราะห์สาเหตุความแตกต่างของผลกระทบดังกล่าว เบื ้องต้นประเมินว่ามาจากค่า Risk 
adjustment ที่ใช้ และสมมติฐานที่ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยใช้ในการคำนวณที่อ้างอิงจากค่า PAD ของ
สำนักงาน คปภ.  

    นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู ้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย  ชี ้แจงเพิ ่มเติมว่า  
สมาคมประกันชีวิตไทยเสนอขอเลื่อนการบังคับใช้ออกไป 2 ปี คือมีผลบังคับใช้ในปี 2569 และสมาคม 
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ประวินาศภัยไทยขอเลื่อนการบังคับใช้ออกไป 3 ปี คือมีผลบังคับใช้ในปี 2570 ต่อสภาวิชาชีพบัญชีฯ แต่สภา
วิชาชีพบัญชีฯ มีมติเห็นควรให้เลื ่อนผลบังคับใช้ IFRS17 ออกไปอีก 1 ปี คือ จากปี 2567 เป็นปี 2568 
รวมทั้งตามประกาศตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีระบุว่าบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยเป็น
กิจการที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ ต้องบังคับใช้มาตรฐานฉบับเต็มรูปแบบ จึงจำเป็นต้องบังคับใช้มาตรฐานพร้อมกัน 

    นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า แต่ละประเทศมี
การกำหนดเวลาบังคับใช้มาตรฐานที่แตกต่างกัน สำหรับประเทศไทยทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ เนื่องจากจะต้องมี
ขั ้นตอนการแปลมาตรฐานให้เป็นฉบับภาษาไทย จึงได้กำหนดให้มีการบังคับใช้มาตรฐานทุกฉบับตาม 
International Accounting Standards Board (IASB) โดยมีผลบังคับใช้หลังจาก IASB กำหนดเป็นเวลา 1 
ปี ถึงแม้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นฉบับเดียวกันทั้งธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ซึ่งมี
ความพร้อมในการนำมาปฏิบัติใช้อาจมีความแตกต่างกัน แต่จำเป็นต้องบังคับใช้พร้อมกัน เนื่องจากบริษัท
ประกันภัยในประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชน จำเป็นต้องบังคับใช้มาตรฐานฉบับเต็มรูปแบบ ดังนั้น สภาวิชาชีพ
บัญชีฯ ไม่สามารถให้ความเห็นชอบการบังคับใช้ที่ไม่พร้อมกันได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคณะอนุกรรมการติดตาม
และศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ครั้งที่ 
8/2564 จะมีมติให้เลื่อนวันเริ่มมีผลบังคับใช้ออกไป 1 ปี แต่ยังไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้าย โดยมีการนำเรื่องดังกล่าว
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีเพ่ือพิจารณาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา  

    นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย  แจ้งต่อที่ประชุมว่า 
สมาคมประกันชีวิตไทยมีความกังวลในความไม่ชัดเจนด้านภาษีอากร ซึ่งได้มีการหารือกับกรมสรรพากรและ
เสนอ 3 แนวทาง คือ 1) ใช้วิธีการคำนวณภาษีด้วยหลักเกณฑ์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดในปัจจุบัน  
2) เปลี่ยนวิธีการคำนวณให้เป็นไปตามมาตรฐาน IFRS17 3) เปลี่ยนวิธีการคำนวณใช้เกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับ
กำหนด ตามงบการเง ินปัจจุบ ัน และไม่เปลี ่ยนเกณฑ์การรับรู ้รายได้  จากการเสนอทั ้ง 3 แนวทาง 
กรมสรรพากรได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เกิดขึ้น และขอให้สมาคมประกัน
ชีวิตไทยจัดทำผลกระทบเพื ่อเป็นข้อมูลประกอบทั้ง  3 แนวทาง โดยการจัดทำข้อมูลผลกระทบต้องใช้
ระยะเวลาในการดำเนินการ รวมถึงการเชื่อมโยงด้านสินทรัพย์ตามมาตรฐาน TFRS9 ดังนั้น ความไม่ชัดเจน
ทางด้านภาษีและระยะเวลาในการจัดทำผลกระทบดังกล่าว หากมีการเลื ่อนผลบังคับใช้ออกไปจะเป็น
ประโยชน์ให้ภาคธุรกิจมีช่วงเวลาในการเตรียมความพร้อมและมีความชัดเจนของแนวทางด้านภาษีมากข้ึน 

     นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทุกครั้งที่ 
มีการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีจะมีผลกระทบด้านภาษีด้วยซึ่งสรรพากรทราบเรื่องนี้ ดังนั้นการ
เตรียมความพร้อมของบริษัทประกันภัย ควรดำเนินการได้ก่อนโดยไม่จำเป็นต้องรอความชัดเจนของ
กรมสรรพากร แม้ว่าสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะมีพันธกิจกับ IASB ที่ประเทศไทยจะมีการบังคับใช้มาตรฐานการ
บัญชีหลังจากสากลอีก 1 ปี แต่บริษัทประกันภัยควรมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจนด้วย 
ซึ่งการพิจารณาการเลื่อนวันเริ่มมีผลบังคับใช้มาตรฐานของสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะพิจารณาจากการดำเนินการ
และกรอบระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการของบริษัทประกันภัยเป็นหลัก สำหรับผลกระทบทางด้านภาษีจะเป็น
เหตุผลรอง 

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย สอบถามที่ประชุมว่าตามที่สภาวิชาชีพ
บัญชีฯ มีพันธกิจกับทาง IASB เรื่องการบังคับใช้มาตรฐาน IFRS ในกรณีทีภ่าคธุรกิจไม่สามารถบังคับใช้ได้ตาม
เวลาที ่กำหนดเนื ่องจากปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น ความไม่ชัดเจนของแนวทางการคำนวณภาษีอากรของ
กรมสรรพากร แต่สภาวิชาชีพบัญชีฯ เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเหตุผลรองที่จะใช้สนับสนุน แต่จากผลกระทบที่
เกิดข้ึนพบว่ากำไรสะสมของธุรกิจประกันชีวิตลดลงจากการบังคับใช้มาตรฐานบัญชีฉบับดังกล่าวหลักหมื่นล้าน
บาท ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อธุรกิจประกันภัยได้  ดังนั้น หากมีสิ่งใดที่สมาคมประกัน
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ชีวิตไทยสามารถดำเนินการได้เพื่อช่วยสนับสนุนเหตุผลการขอเลื่อนการบังคับใช้มาตรฐานดังกล่าวขอให้ 
สภาวิชาชีพบัญชีฯ แจ้งต่อสมาคมประกันชีวิตได้ รวมถึงกรณีที่บริษัทประกันชีวิตมีการจ่ายภาษีไว้ล่วงหน้า
แล้วแตไ่ม่สามารถขอคืนได ้กรณีดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อบริษัทประกันชีวิตไดเ้ช่นกัน 

นางสาวจารุวรรณ ลิ้มคุณธรรมโม ผู้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย แจ้งต่อที่ประชุม
ว่า คณะอนุกรรมการบัญชีและภาษี สมาคมประกันชีวิตไทย (คณะอนุกรรมการฯ) มีการวางกรอบการ
ดำเนินงานเพื่อรองรับการบังคับใช้ IFRS17 ในวันที่ 1 มกราคม 2567  ซึ่งอาจต้องปรับปรุงบางประเด็นใน 
ประมวลรัษฎากรเพ่ือให้สอดคล้องกับการบังคับใช้ IFRS17 ซ่ึงกรมสรรพากรต้องแก้ไขประมวลรัษฎากรให้แล้ว
เสร็จในเดือนมิถุนายน 2567 สำหรับรองรับการยื่นแบบเสียภาษีในปีดังกล่าว สำหรับการดำเนินการที่ผ่านมา
ในปี 2564 คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมจัดทำกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน และหารือร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นำเสนอความคืบหน้าการประเมินและศึกษาผลกระทบ
ของ IFRS17 ของธุรกิจประกันชีวิต ต่อทีประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ  

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เข้าพบผู้บริหารของสำนักงาน คปภ. เพื่อแจ้งความคืบหน้า
การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และนำเรียนการขอเข้าพบกรมสรรพากร เพื่อหารือและทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องผลกระทบทางภาษีจากการนำ IFRS 17 มาใช้ 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เข้าพบกรมสรรพากร ซึ่งมผีู้แทนจากกองวิชาการแผนภาษี 
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กองกฎหมาย และกองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร เพื่อหารือและทำ
ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นทางภาษีจากการนำ IFRS 17 มาใช้กับธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งข้อมูลที่นำเสนอ
ประกอบด้วย 1) กรอบระยะเวลาของ IFRS 17 ที่จะมีผลบังคับใช้ 2) ความแตกต่างระหว่าง IFRS17 กับ
มาตรฐานที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน (TFRS4) 3) ผลกระทบต่อกำไรสะสมสำหรับธุรกิจประกันชีวิตจากการ
บังคับใช้ IFRS17 4) แนวทางการคำนวณภาษีจากการบังคับใช้ IFRS17 ซึ่งกรมสรรพากรรับทราบข้อมูลที่
คณะอนุกรรมการฯ นำเสนอและขอให้สมาคมประกันชีวิตไทยจัดทำหลักการและเหตุผล วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย 
รวมทั้งประเมินผลกระทบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบของแต่ละแนวทาง และกลับมานำเสนอต่อกรมสรรพากรอีก
ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 แต่ทางคณะอนุกรรมการฯ ขอเลื่อนเป็นเดือนมีนาคม 2565 เนื่องจากต้องใช้
ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล 

สำหรับการดำเนินการในลำดับถัดไป คณะอนุกรรมการฯ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ประเมินผลกระทบทางภาษีจากการบังคับใช้ IFRS17 ซึ่งมีการขอความอนุเคราะห์จากทางสำนักงาน คปภ ให้
เป็นผู้รวบรวมข้อมูลแบบฟอร์มวิเคราะห์ผลกระทบแต่ละแนวทาง ที่ทางสมาคมประกันชีวิตไทยจัดส่งให้บริษัท
ประกันชีวิตกรอกข้อมูลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้เมื่อได้ผลสรุปผลกระทบทางภาษีจากการบังคับ
ใช้ IFRS17 จะนำไปหารือกับสำนักงาน คปภ. กรมสรรพากร และสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในลำดับถัดไป 

ประธานฯ ให้ข้อสังเกตว่าจากการที่คณะอนุกรรมการบัญชีและภาษี สมาคมประกัน 
ชีวิตไทย เสนอ 3 แนวคิดต่อกรมสรรพกร และมีการอ้างถึงการแก้ประมวลรัษฎากรนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะ
เวลานาน แต่หากเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่ง และแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของผลกระทบจากการบังคับ
ใช้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์มากกว่า รวมทั้งการแก้ประมวลรัษฎากรเป็นเรื ่องยาก ดังนั้น การเลือกแนว
ทางการแก้ประกาศที่เก่ียวข้องจะมีความเป็นไปได้มากกว่า  
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นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ ผู ้แทนจากสมาคมประกันชีวิตไทย ชี ้แจงเพิ ่มเติมว่า 
กรมสรรพากรแจ้งให้ทางสมาคมประกันชีวิตไทยนำเสนอทั้ง 3 แนวคิด อย่างไรก็ตาม อาจต้องมีวางแผนการ
ดำเนินการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในลำดับถัดไป 

นางสาววสุมดี วสีนนท์ รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ ให้ข้อสังเกตุว่า สำนักงาน คปภ. 
มีการตั้งคณะทำงานย่อยด้านผลกระทบทางภาษี ซึ่งมีผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดีเป็นประธาน และ
รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งสามารถเป็นที่ปรึกษาและให้
ช่วยเหลือแก่ภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ขอให้ภาคธุรกิจประกันภัยประเมินผลกระทบเชิงปริมาณเป็นหลักและ
ต้องเป็นผลกระทบที่ชัดเจน เนื่องจากกรมสรรพากรต้องนำไปประเมินรายได้และค่าใช้จ่ายในระดับประเทศ
ต่อไป 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลสรุปการดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 17 ประจำปี 2564 และแผนการดำเนินงานขั้นตอนถัดไป 

3.2) การนำเสนอผลสำรวจผลกระทบทางการเงินในเบื้องต้นที่มีต่อกำไรสะสมจากการนำมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 17 มาปฏิบัติใช้  

สำนักงาน คปภ. และบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) 
ได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามตามโครงการศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการบังคับใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย เพื่อใช้สำรวจความพร้อมในแต่ละด้านของบริษัท
ประกันภัย รวมถึงมีการประเมินผลกระทบในเบื้องต้นที่มีต่อกำไรสะสมของบริษัทจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว โดยอ้างอิงจากข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้มีการนำเสนอ
ผลสำรวจดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ให้
ความเห็นว่า การพิจารณาทางเลือกสำหรับวิธีการทางบัญชีในช่วงเปลี ่ยนผ่านของสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
จำเป็นต้องใช้ข้อมูลผลกระทบของธุรกิจประกันภัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อมาประกอบการ
พิจารณา ซึ่งข้อมูลผลกระทบดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  ทั้งนี้ สมาคมประกันชีวิต
ไทยได้ดำเนินการปรับปรุงและนำเสนอในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ในเบื้องต้นแล้ว 

3.2.1) ผลสำรวจของสมาคมประกันชีวิตไทย 
นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู ้แทนสมาคมประกันชีว ิตไทย นำเสนอผลสำรวจผลกระทบ

ทางการเงินเบื้องต้นที่มีผลต่อกำไรสะสมจากการนำ IFRS17 มาปฏิบัติ (Financial Impact Assessment: 

FIA) ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ.2020) เทียบกับ TFRS4 ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน พบว่า มีบริษัทประกันชีวิตที่

ตอบแบบสอบถามจำนวน 20 บริษัทจากบริษัทประกันชีวิตจำนวน 22 บริษัท ซึ่งแบบสอบถามที่สมาคม
ประกันชีวิตไทย จัดทำแบบสำรวจในครั้งนี้ใช้หลักการเดียวกับแบบสำรวจ FIA ทีป่รึกษา (PWC) เคยจัดทำในปี 
พ.ศ. 2562 (ค.ศ.2019) จากผลของแบบสอบถามดังกล่าวสรุปได้ว่า ในปี พ.ศ.2563 บริษัทประกันชีวิตจะ
มีกำไรสะสมลดลงจำนวน 143,947 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 39.97 % จากการนำ IFRS17 มาปฏิบัติใช้ ซึ่ง

เมื่อปี พ.ศ. 2562 ผลของแบบสอบถามที่ปรึกษา (PWC) จัดทำ พบว่า บริษัทประกันชีวิตจะมีกำไรสะสม
ลดลงจำนวน 119,583 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 42.21 % อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบของแบบสอบถาม
ดังกล่าว พบว่า บริษัทประกันชีวิตจะมีกำไรสะสมลดลง แต่สัดส่วนการลดลงของกำไรสะสมจะขึ้นอยู่กับขนาด
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ของบริษัทประกันภัยทำให้ผลกระทบของแต่ละขนาดบริษัทไม่เท่ากัน และเป็นเหตุให้สมาคมประกันชีวิตไทย
ขอเลื่อนการการบังคับใช้ IFRS17  

  ทั้งนี ้ สภาวิชาชีพบัญชีฯ ขอให้สมาคมประกันชีวิตไทยทำแบบสำรวจเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับ
แผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการนำ IFRS 17 มาปฏิบัติ จากแบบสำรวจ พบว่า บริษัทประกันชีวิต
จำนวน 18 บริษัทจากบริษัทประกันชีวิตจำนวน 22 บริษัท ขอเลื่อนการนำ IFRS17 มาปฏิบัติออกไป ซึ่ง
บริษัทประกันชีวิตมีขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้ IFRS17 จำนวน 4 ขั้นตอน คือ 
1) Technical phases คือขั้นตอนการอ่านและตีความมาตรฐาน IFRS17 2) Execution phases คือ ขั้นตอน
การทบทวน Data requirement  Data gap และการทดสอบระบบ 3. Operating balance ขั้นตอน การ
คำนวณยอดยกมา เนื่องจากมีความซับซ้อนจึงแยกมาเป็นอีกขั้นตอน 4. การทดสอบการขึ้นระบบ Post UAT-
Disclosure requirement และ Parallel run ซึ่งผลสรุปจากแบบสำรวจ สรุปได้ว่า ในปี พ.ศ. 2567 (ปี 
ค.ศ. 2024) บริษัทประกันชีว ิตจำนวน 7 บริษัทคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการเตรียมความพร้อม 
ให้แล้วเสร็จ และบริษัทประกันชีวิตจำนวน 3 บริษัทคาดว่าจะเตรียมความพร้อมแล้วเสร็จ แต่การทดสอบ
ระบบและ Parallel run อาจยังไม่เสร็จ ดังนั้น หากเลื่อนผลการบังคับใช้ไปอีก 2 ปีข้างหน้า พ.ศ. 2568 (ปี 
ค.ศ. 2025) จะพบว่าบริษัทประกันชีวิตจะดำเนินการแล้วเสร็จ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมขอเลื่อน 2 ปี  

  หากพิจารณาสรุปความคืบหน้าการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของบริษัทประกันชีวิตจำนวน 
18 บริษัทในปี พ.ศ. 2564 (ปี ค.ศ.2021) พบว่า บริษัทประกันชีวิตจำนวน 8 บริษัทดำเนินการขั้นตอน 
Technical Phases การทำความเข้าใจมาตรฐานและตีความ IFRS17 แล้วเสร็จ บริษัทประกันชีวิตจำนวน 6 
บริษัทดำเนินการขั้นตอน Execution phases อยู่ระหว่างการทบทวน Data requirement Data gap และ
บริษัทประกันชีวิตจำนวน 3 บริษัท ดำเนินการขั้นตอนการทดสอบระบบ (Functional Test) แล้วเสร็จ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันชีวิตพยายามเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อม IFRS17 เพ่ือให้แล้วเสร็จตามเวลาที่
กำหนด 

  ทั้งนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยนำเสนอ 2 ข้อต่อสภาวิชาชีพบัญชีฯ คือ 1) ขอเลื่อนการนำ 
IFRS17 มาปฏิบัติในปี พ.ศ.2568 (ปี ค.ศ. 2025) เนื่องจาก การนำ IFRS17 มาปฏิบัติจะมีผลกระทบขนาด
ใหญต่่อกำไรสะสมของบริษัทประกันชีวิต ซึ่งส่งผลให้บริษัทประกันชีวิตอาจต้องมีการปรับพอร์ตให้มีกำไรหรือ
สร้างธุรกิจใหม่ให้มีกำไรเพื่อชดเชยธุรกิจเก่า จึงเสนอทางเลือกต่อสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในการทยอยรับรู้ผล
แตกต่างของกำไรสะสมภายในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีฯ รับทราบและขอนำไปพิจารณาในคณะ
ต่างๆ ของทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในลำดับถัดไป 

  สำหรับบริษัทประกันชีวิตที่มีบริษัทแม่เป็นบริษัทข้ามชาติ (International Company) อาจ
ต้องมีการปรับสมมติฐานและระยะเวลาในการคำนวณ IFRS17 ในช่วง transition date หรือวันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ปี ค.ศ. 2022) ส่งผลให้บริษัทมีภาระท่ีต้องจัดทำข้อมูล 2 ชุด และทำให้มีค่าใช้จ่ายใน
การจัดทำข้อมูลเพิ่มขึ้น ซึ่งมีบริษัทประกันชีวิต จำนวน 9 บริษัทที่มีบริษัทแม่เป็นบริษัทข้ามชาติ ได้แก่ 1. 
บมจ.เอไอเอ ประกันชีวิต 2. บมจ. กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต 3. บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 4. 
บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต 5. บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต 6. บมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต 7. 
บมจ.ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต 8. บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต 9. บมจ.ซัมซุงประกันชีวิต  ซึ่งบริษัทลำดับที่ 
1-5 ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะ early adoption หรือไม่ เนื่องจากปัญหาในด้านภาษี สำหรับ บมจ.โตเกียว
มารีนประกันชีวิต ซึ่งเป็นบริษัทที่มีแม่เป็นบริษัทญี่ปุ่นซึ่งยังไม่มีกำหนดการในการนำ IFRS17 มาปฏิบัติ 
และบมจ.ชับบ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต ซึ่งมีบริษัทแม่เป็นบริษัทอเมริกาซึ่งไม่ใช้ IFRS ขณะที่มีบริษัทประกันชีวิต
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เพียง 2 บริษัท คือ บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต และบมจ.ซัมซุงประกันชีวิต มีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะ
นำ IFRS17 มาปฏิบัติใช้ก่อน (High likely to early adoption) อย่างไรก็ตาม ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ อยาก
ให้บริษัทประกันชีวิตที่มีบริษัทแม่ในต่างประเทศนำ IFRS17 มาปฏิบัติใช้ก่อน (early adoption) ดังนั้น ทาง
สภาวิชาชีพบัญชีฯ จะนำประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการ early adoption ของบริษัทประกันชีวิตที่มีบริษัทแม่เป็น
บริษัทข้ามชาติที่จะนำ IFRS17 มาปฏิบัติ ไปปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดของสภาวิชาชีพ
บัญชีฯ อีกครั้ง 

 3.2.2) ผลสำรวจของสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
 สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้สื่อสารกับบริษัทสมาชิกให้ดำเนินการจัดทำผลกระทบทางการ

เงินจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  17 มาปฏิบัติใช้ และเนื ่องจากสมาคมประกัน 
วินาศภัยไทยเห็นว่าข้อมูลที่จะทำการสำรวจค่อนข้างมีความอ่อนไหว จึงได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงาน คปภ. 
เป็นผู้รวบรวมแบบสำรวจผลกระทบดังกล่าว และส่งคืนกลับให้สมาคมประกันวินาศภัยไทยในรูปแบบภาพรวม
ธุรกิจ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ผลต่อไป โดยนายธนกฤต ครูปัญญามาตย์ ผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ได้นำเสนอประมาณการผลกระทบทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัยไทยจากการนำ IFRS17 มาปฏิบัติ  
มีดังนี ้ 

1) สรุปประมาณการผลกระทบต่อกำไรสะสม 
    จากการประมาณการผลกระทบทางการเงินเบื้องต้นต่อกำไร (ขาดทุน) สะสม จากการนำ 

IFRS17 มาปฏิบัติ ณ สิ้นปี 2563 พบว่า ภาพรวมบริษัทประกันวินาศภัยไทยจะมีกำไรสะสมลดลง 12 % 
ภายหลังจากการนำ IFRS17 มาปฏิบัติ และหากพิจารณาจากขนาดของบริษัท พบว่า บริษัทขนาดเล็กจะได้รับ
ผลกระทบต่อกำไรสะสมที่รุนแรงกว่า กล่าวคือ บริษัทขนาดใหญ่จะมีกำไรสะสมลดลง 6 % บริษัทขนาดกลาง
มีกำไรสะสมลดลง 14 % และบริษัทขนาดเล็กจะมีขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้น 32 % ทั้งนี้ สมมติฐานที่ทางสมาคม
ประกันวินาศภัยไทยใช้มีความแตกต่างกับที่ปรึกษา (PWC) ใช้จัดทำแบบสอบถามให้กับทางสำนักงาน คปภ. 
ในปี พ.ศ. 2562  

2) ผลกระทบรายปัจจัยรวมทั้งอุตสาหกรรม 
    ผลกระทบของ IFRS17 ที ่มีมากที ่สุด คือ Risk Adjustment (RA) เพิ ่มขึ ้นมากส่งผล

กระทบต่อเบี้ยประกันภัยรับรวม (Gross Written premium) ทำให้กำไรสะสมลดลง ซึ่งเมื่อเทียบค่าปรับปรุง
ความเสี่ยง (RA) ในการวิเคราะห์ครั้งนี้สูงกว่าที่ปรึกษา (PWC) จัดทำประมาณ 3 เท่า จึงส่งผลกระทบในทาง
ลบต่อกำไรสะสมในภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ Acquisition cost และการประกันภัยต่อมีผลกระทบต่อ
กำไรสะสมไม่มากนัก 

3) ผลกระทบรายปัจจัยตามกลุ่มบริษัท 
    สำหร ับบร ิษ ัทขนาดใหญ่  Risk Adjustment (RA) ที่ เพ ิ ่มข ึ ้นจะส ่งผลกระทบต่อ 

เบี้ยประกันภัยรับรวม (Gross Written premium) และทำให้กำไรสะสมลดลง ขณะที่ด้านประกันภัยต่อมี
ผลกระทบต่อกำไรสะสมไม่มากนัก สำหรับบริษัทขนาดกลาง Risk Adjustment (RA) ที่เพิ ่มขึ ้นจะส่งผล
กระทบต่อเบี้ยประกันภัยรับรวม (Gross Written premium) ที่รุนแรงกว่าจึงทำให้กำไรสะสมลดลงมากกว่า
บริษัทขนาดใหญ่ สำหรับบริษัทขนาดเล็ก Risk Adjustment (RA) ที่เพิ ่มขึ ้นมากจะส่งผลกระทบต่อเบี้ย
ประกันภัยรับรวม (Gross Written premium) ที่รุนแรงมากจนทำให้มีผลขาดทุนสะสมเพ่ิมข้ึน 

4) วิเคราะห์และสรุปผล 
- ผลกระทบทางการเงินเบื้องต้นต่อกำไรสะสมในการนำเสนอครั้งนี้เป็นผลกระทบเพียง

ครั้งเดียว ณ ช่วงเปลี่ยนแปลงมาใช้มาตรฐาน IFRS17 (One-time impact at transition) เท่านั้น  
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- สำหรับภาพรวมบริษัทประกันภัยจะมีกำไรสะสมลดลงเฉลี่ยประมาณ 12 % เมื่อนำ
มาตรฐาน IFRS17 มาใช ้แทนมาตรฐาน TFRS4 ผลกระทบหลักมาจากค่าปร ับปร ุงความเส ี ่ยง  (Risk 
Adjustment) ซึ่งจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อบริษัทขนาดเล็กมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่  

- บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยประเภทความเสี่ยงสูง เช่น กลุ่ม Low Frequency-
High Severity หรือความเสี่ยงอุบัติใหม่ จะได้รับผลกระทบที่สูงกว่าบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยประเภท
ความเสี่ยงต่ำ เพราะจะมีค่าปรับปรุงความเสี่ยงมากกว่า  

- ผลกระทบทางการเงินที่นำเสนออาจเกิดความแตกต่างได้หากบริษัทประกันภัยเลือกใช้
สมมติฐานอ่ืนในการคาดการณ์กระแสเงินสด เช่น ค่าปรับปรุงความเสี่ยง หรือ Discount rate  

อัตราส ่วนทางการเง ินของบร ิษ ัทประกันภัยที่จะได ้ร ับผลกระทบ ประกอบด้วย 
1 .  โครงสร ้ า งการ เ ง ิ น  (Leverage Ratio) 2.  ความสามารถในการทำกำ ไร  (Profitability Ratio) 
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น (หากกำไรสะสมในอดีตลดลงจะทำให้ ROE เพ่ิมข้ึน) 

ข้อสังเกตที่ประชุม :  

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า ผลกระทบทางการเงินในเบื้องต้นที่มีต่อกำไรสะสม (FIA) จาก
การนำ IFRS17 มาปฏิบัติที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยนำเสนอกับผลกระทบฯที่ปรึกษา (PWC) นำเสนอมีความ
แตกต่างกันอย่างไร 
 นายวริทธิ์ ธัมพิพิธ ผู้แทนจากสำนักงาน คปภ. ชี้แจงว่า ผลกระทบ FIA ที่สำนักงาน คปภ.
ทำร่วมกับที่ปรึกษา (PWC) คือผลกำไรสะสมของบริษัทประกันวินาศภัยเพิ่มขึ้น แต่จากการนำเสนอของทาง
สมาคมประกันวินาศภัยไทย พบว่ากำไรสะสมของบริษัทประกันวินาศภัยลดลง  
 นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ ชี้แจงว่า ค่าปรับปรุงความเสี่ยง (Risk 
Adjustment) ที่ปรึกษา (PWC) นำมาใช้ศึกษาผลกระทบทางการเงินในเบื ้องต้นที ่มีต่อกำไรสะสม (FIA)  
ในปี 2562 คิดมาจากค่า PAD ของ RBC ที่สำนักงาน คปภ. กำหนดเช่นเดียวกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
ซึ่งโดยปกติการบันทึก acquisition cost บริษัทประกันวินาศภัยจะบันทึกครั้งเดียว ดังนั้นค่าใช้จ่ายน่าจะลดลง
และทำให้กำไรสะสมเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลแตกต่างที่เกิดขึ้นอาจมาจากข้อมูลทีน่ำมาใช้คนละช่วงระยะเวลา
กัน ผลการสำรวจ FIA ของที่ปรึกษา (PWC) ใช้ข้อมูลในปี พ.ศ. 2562 แต่ของสมาคมประกันวินาศภัยไทยใช้
ข้อมูลในปี พ.ศ. 2563 อาจเป็นไปได้ที่ทำให้ผลสำรวจแตกต่างกัน  
 นายธานี ทรงธนเจริญกิจ ผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า จากการ
เข้าร่วมประชุมกับต่างประเทศในฐานะตัวแทนของทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ พบว่า ผลการสำรวจผลกระทบ
ทางการเงินในเบื้องต้นที่มีต่อกำไรสะสมของการนำ IFRS17 มาปฏิบัติในประเทศเกาหลีใต้ ผลสรุปมีความ
คล้ายคลึงกับที่ปรึกษา (PWC) นำเสนอ คือ บริษัทประกันวินาศภัยจะมีกำไรสะสมเพิ่มข้ึน ขณะที่บริษัทประกัน
ชีวิตจะมีกำไรสะสมลดลงสำหรับเรื่องภาษี พบว่าบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่และบริษัทประกันชีวิตขนาดเล็ก
จะเสียภาษเีพ่ิมขึ้นจากการนำ IFRS17 มาปฏิบัติ  
 นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ตัวแทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย ชี้แจงว่า สมาคมประกัน 
วินาศภัยไทย ขอทำการวิเคราะห์และหาสาเหตุของความแตกต่างของผลกระทบต่อกำไรสะสมจากการนำ 
IFRS17 มาปฏิบัติ ของบริษัทประกันวินาศภัยอีกครั้ง  
 ประธานฯ มอบหมายให้สำนักงานคปภ. หารือกับที่ปรึกษา (PWC) เพ่ือจะได้เกิดความชัดเจน
ของ FIA ดังกล่าว 

มติที่ประชุม : รับทราบผลสำรวจผลกระทบทางการเงินในเบื้องต้นที่มีต่อกำไรสะสมจากการนำมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 17 มาปฏิบัติใช้ ของสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
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3.3) แนวปฏิบัติ (Guidelines) รองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 17 เสนอโดยสมาคม
ประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทย 

 สมาคมประกันวินาศภัยไทย  
นายพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน จากบริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั ่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่

ปรึกษาของสมาคมประกันวินาศภัยไทย ไดน้ำเสนอหลักการของแนวปฏิบัติ 3 หัวข้อ สรุปได้ดังนี้ 
1) อัตราคิดลด (Discount Rate) เป็นอัตราที ่ใช้สำหรับคำนวณมูลค่าปัจจุบัน (Present 

Value) ของกระแสเงินสดเพื่อคิดลดกลับให้ได้มูลค่าปัจจุบัน ซึ่งจะนำไปใช้ในการคำนวณเงินสำรองประกันภัย
ของสัญญาประกันภัยและกำไรขั้นต้นจากการให้บริการตามสัญญา (Contractual service margin: CSM) ซึ่ง
คำนวณได้ 2 วิธี คือ วิธี Bottom-up และ วิธี Top-down 

 
สำหรับประกันวินาศภัยนั้น การนำอัตราคิดลดมาใช้จะมีความแตกต่างจากประกันชีวิต เนื่องจาก

ลักษณะของสัญญาที่ไม่มีความซับซ้อน สามารถนำ Risk free rate มาใช้ในการคำนวณอัตราคิดลดได้เลย ซึ่ง
เป็นแนวปฏิบัติเดียวกับท่ีใช้ในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย 

2) ค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงท่ีไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน (Risk Adjustment)
โดยนิยามหมายถึง เทคนิคการประมาณค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่ง
สามารถคำนวณได้ 2 วิธี  

2.1  วิธีค่าเผื่อความผันผวน (PAD approach) ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ RBC แล้ว ค่าปรับปรุง
ความเส ี ่ยงด ังกล ่าวคือ ค ่า  Provision Adverse Deviation (PAD) โดยตามแนวปฏิบ ัต ิ จะใช ้ค ่าท ี ่  75 
เช่นเดียวกับค่า PAD ใน RBC  

2.2 วิธี Cost of capital มีแนวทางในการคำนวณคล้ายกับ Solvency tool กล่าวคือ เป็น
การคำนวณส่วนต่างระหว่างสิ่งที่ต้องตั้งเพิ่มขึ้นจากค่าประมาณการที่ดีที่สุด เพื่อดูว่าจะต้องดำรงเงินส่วนต่างนี้
จำนวนเท่าไหร่ ซึ ่งจำนวนเงินดังกล่าวนี ้ หากนำไปลงทุนตาม portfolio yield จะส่งผลให้บริษัทได้รับ
ผลตอบแทนจำนวนหนึ่ง แต่เนื่องจากบริษัทไม่สามารถนำเงินไปลงทุนตาม portfolio yield ได้ จึงเป็นผลให้
ผลตอบแทนที่ได้รับนั้นต่ำกว่า ดังนั้น ส่วนต่างดังกล่าวจึงถือเป็น Cost of capital ที่บริษัทรับรู้โดยทำการคิดลด
ให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน วิธีนี้จะเหมาะกับบริษัทประกันวินาศภัยขนาดใหญ่ โดยนำค่าที่คำนวณได้ไปตรวจสอบกับ
วิธีค่าเผื่อความผันผวน ในขณะที่บริษัทประกันขนาดเล็กจะใช้วิธี Cost of Capital มาเป็นตัวแทน (proxy) หรือ
ใช้แทนวิธีค่าเผื่อความผันผวน  
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ทั้งนี้ ตามทฤษฎีแล้ว ทั้ง 2 วิธี ควรให้ผลที่ใกล้เคียงกัน 
3)  แนวปฏิบัติสำหรับสัญญาประกันภัยต่อ (Reinsurance Treatment) ครอบคลุมในหัวข้อ

ต่างๆ ดังนี้ คือ 
3.1 การโอนความเสี่ยงด้านการประกันภัยที่มีสาระสำคัญ (Significant Insurance Risk 

Transfer)  
3.2  ระด ับของการรวมกล ุ ่ มส ัญญาประก ันภ ัยต ่อ  (Level of Aggregation for 

Reinsurance Contract)  
3.3 การวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัยต่อ (Reinsurance Contract Measurement) 
3.4 ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาระผูกพัน (Non-performance 

Risk) 
โดยประกันภัยต่อจะมีแนวทางในการคำนวณมูลค่าประเมินหนี้สินของสัญญาประกันภัย 

เช่นเดียวกับสัญญาประกันภัยต่อ เช่น การทำ PAA test เพื่อดูว่า ควรใช้แนวทางการคำนวณแบบไหน ซึ่งใน
การคำนวณ จะให้ผลในทางตรงข้ามกับฝั่งประกันภัยรับตรง เช่น หากประกันภัยรับตรงมองว่าเป็นสัญญาที่มี
กำไร ด้านประกันภัยต่อจะมองสัญญาดังกล่าวเป็นขาดทุน เป็นต้น 

สมาคมประกันชีวิตไทย  

นางสาวรสพร อัตตวิริยะนุภาพ นายสุทธิวัชร์ สินธุประเสริฐ และนายธนพล ควรพูนผล ผู้แทน
จากสมาคมประกันชีวิตไทย ได้นำเสนอหลักการแนวปฏิบัติ 3 หัวข้อ สรุปได้ ดังนี้ 

1) อัตราคิดลด (Discount Rate) มีแนวทางในการกำหนด 2 รูปแบบ คือ  
 

 
 

1.1  Bottom-up approach เป็นวิธีที่ทำจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน เริ่มต้นจาก risk free rate
แล้วบวกเพ่ิม illiquidity premium ขั้นตอนของการหาอัตราคิดลดด้วยวิธี Bottom-up ประกอบด้วย 

     1) การหา fully liquid risk-free rate โดยเริ่มจากส่วนสีฟ้าที่เป็นในจุด Last Liquidity 
Point (LLP) ซึ ่งอาจหาได้จาก Market แล้วส่วนเพิ ่มในพื ้นที ่ส ีเทาซึ ่งเกิดจากการประมาณการ ซึ่ง 
Extrapolation ในส่วนนี้จะมีเทคนิคในการคำนวณ 2 แบบที่ใช้ทั ่วไปคือ แบบ Nelson-Seigel และแบบ 
Smith-Wilson และในส่วนพื้นที ่สีม่วงที่เป็น Ultimate Forward Rate โดยมีที่มาจากการคาดการณ์ใน 
ระยะยาวซึ่งเป็นการใช้ดุลพินิจจากการพิจารณา regulatory regime ในระยะยาว รวมถึงการพิจารณาอัตรา
ดอกเบี้ยระยะยาวในการอ้างอิง 
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2) การหา illiquidity premium ภายหลังการได้ curve ของ fully liquid risk-free 
rate แล้ว จากนั้นให้กลับมาดูที่ส่วนต่าง (spread) ของผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และให้นำมาหักออกจาก
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกัน ได้แก่ รายการที่เกี่ยวข้องกับ market risk เช่น การผิดนัดชำระหนี้ 
(probability of default) และการปรับลดอันดับความเชื่อถือ (downgrading) เมื่อนำมาหักออกแล้วก็จะได้
ค่า illiquidity premium   

2.2  Top-down approach เป็นวิธ ีที ่เร ิ ่มต้นจากผลตอบแทนแล้วค่อยหักด้วยส่วนที ่ไม่
เกี่ยวข้องออกไปขั้นตอนของการหาอัตราคิดลดด้วยวิธี Top-down เริ่มต้นจาก การหา Reference Portfolio 
โดยการเลือกลักษณะของสินทรัพย์อ้างอิงที่มีความใกล้เคียงกับหนี้สินของบริษัท ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็น  
fix income หลังจากนั้น ก็จะทำการหักด้วยรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกัน เช่น การผิดนัดชำระหนี้ 
(probability of default) และการปรับลดอันดับความเชื่อถือ (downgrading) เช่นเดียวกับวิธี Bottom-up  

 
 

2) ค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงท่ีไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน (Risk Adjustment) 

เนื้อหาบางส่วนจะมีความคล้ายคลึงกับเนื้อหาที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้นำเสนอไป 
จึงจะเสนอเฉพาะส่วนที่แตกต่างเท่านั้น โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาดังนี้ 

 ค่าปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน (Risk Adjustment) 
มีจุดเริ่มต้นจาก การเริ่มรับรู้ของสัญญาประกันภัย โดยบริษัทจะต้องทำการวัดประเมินมูลค่าของกระแสเงินสด
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทมีภาระผูกพัน ซึ่งการวัดกระแสเงินสดจะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนคือ 1) การ
ประมาณกระแสเงินสดในอนาคตด้วยสมมติฐานการคาดการณ์ที่ดีที่สุด 2) การปรับมูลค่ากระแสเงินสดให้เป็น
มูลค่าปัจจุบัน รวมถึงการปรับค่าที่สะท้อนความไม่แน่นอนจากความเสี่ยงทางการเงิน 3) การปรับมูลค่า 
กระแสเงินสดเพื่อสะท้อนความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางการเงิน โดยขั้นตอนที่ 3 นี้ คือส่วนของ 
Risk Adjustment 
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 การคำนวณหาค่า Risk Adjustment ในมาตรฐานรายงานการเงิน IFRS 17 นั้น ไม่ได้มีการ
กำหนดไว้แน่ชัด แต่ทั้งนี้ เทคนิคที่บริษัทเลือกใช้เพื่อให้ได้มาซึ่ง Risk Adjustment ควรสะท้อนให้เห็นถึง
องค์ประกอบตามที่ปรากฎในแผนภาพดังนี้ 

 
 Risk Adjustment ต้องประกอบไปด้วยความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงทางการเงิน ได้แก่   

1) ค่าสินไหมเกี่ยวกับการมรณกรรม ผลประโยชน์รักษาพยาบาล เงินบำนาญ  
2) เง ินเวนคืนกรมธรรม์ หรือพฤติกรรมอื ่นๆของผู ้ถ ือกรมธรรม์ที ่อาจมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่ประมาณการ  
3) ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการให้บริการกรมธรรม์รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่อาจเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่าย

ดังกล่าว 
4) ปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดได้ 

3) แนวปฏิบัติสำหรับสัญญาประกันภัยต่อ (Reinsurance Contract Held) มีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้ 
Reinsurance Contract Held เป็นสัญญาประกันภัยต่อที่บริษัทประกันชีวิตถือ โดยจะมี

ส่วนที่แตกต่างจากสัญญาประกันภัยหลักๆ ดังนี้  
1) Reinsurance Contract Held จะไม่ถูกจัดเป็น onerous contract แต่จะถูกจัดเป็น net 

gain แทน 
2) Reinsurance Contract Held จะต้องมีการทำ business projection ตัวอย่างเช่น หากมี 

การแจ้ง termination notice ล่วงหน้าใน 1 ไตรมาส บริษัทจะต้องมีการทำ business projection ใหม่ เพ่ือ
สะท้อนความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงใน 1 ไตรมาสข้างหน้า 

3) ในการคิด Future Cashflow Projection จะต้องคำนึงถึงผลกระทบของ Non-performance 
Risk  หรือ Reinsurance credit risk ซึ่งมีหลายแนวทางในการคิด เช่น การใช้แนวทางแบบ IFRS9 

4) สัญญาประกันภ ัยต่อ จะแสดงถึง Risk adjustment ที ่ถ ่ายโอนมาจาก underlying 
contract เช่น หากมีการทำ Quota share 50% Risk adjustment ของสัญญาประกันภัยต่อจะเท่ากับ 50% 
ของ underlying contract 

5) Contractual Service Margin (CSM) สำหรับสัญญาประกันชีวิตจะหมายถึง Unearned 
profit ในอนาคต แต่ในมุมของสัญญาประกันภัยต่อ CSM จะหมายถึง net cost หรือค่าใช่จ่ายในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
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ข้อสังเกตที่ประชุม : 

ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องแนวปฏิบัติ (Guideline) 
ทีส่มาคมประกันวินาศภัยไทยและสมาคมประกันชีวิตไทยนำเสนอ จะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรต่อไป 
และต้องมีการนำเรื่องที่มกีารเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้ามาที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหรือไม่ 

ฝ่ายเลขานุการ ชี้แจงว่าตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยที่ 35/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยรองรับประเด็นจากข้อกำหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันภัยฉบับที่ 17 ซึ่งมีคณะทำงาน 4 คณะ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
เกี ่ยวกับแนวปฏิบัติ จะมีการประชุมหารือในคณะทำงานย่อยด้านสัญญาประกันภัยและการวัดมูลค่า 
(คณะทำงานที่ 1 ) และคณะทำงานย่อยด้านความเสี่ยง สมมติฐาน และการประกันภัยต่อ (คณะทำงานที่ 2) 
และหลังจากนั้นจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประกันภัยในลำดับถัดไป 

นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ ผู ้แทนสภาวิชาชีพบัญชีฯ ชี ้แจงต่อที ่ประชุมว่า แนวปฏิบัติ 
(Guideline) จากสมาคมประกันวินาศภัยไทยและสมาคมประกันชีวิตไทยจัดทำ ควรกำหนดให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องที่มีแนวปฏิบัติร่วมกันทั้งสองฝ่าย ซึ่งการตีความมาตรฐานรายงานการเงิน 
IFRS17 อาจมีความแตกต่างกันได้ ดังนั้น จึงควรมีการหารือร่วมกันเพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกันทั้ง
ธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องอ่ืน ๆ 

-ไม่มี- 

ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 

นายจรูญทรัพย์ ณัฐธนอนันต์/นางสาวกนิษฐา  ฉลองมณีรัตน์ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
นางสาวฐมน ฐิตะธนะกิจ/นางสาวมาลัย ศรีบัว 

ผู้สอบทานรายงานการประชุม 


