
สัมมนาพิจารณ์(ร่าง)มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน  

ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาประกันภัย 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธท่ี 6 ตลุาคม 2564  
เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 

สัมมนาฟรี !!! 
ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ส่งผลให้ผู้ใช้งบการเงินและผู้มีส่วนได้เสียไม่มีความเข้าใจและ

ไม่สามารถเปรียบเทียบผลประกอบการระหว่างกันได้ 

การปรับปรุงร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับดังกล่าวเพื ่อที ่จะทำให้ข้อมูลเป็นประโยชน์กับผู ้ใช้  
งบการเงินมากขึ้น โดยสะท้อนถึงลักษณะหลักของสัญญา
ประกันภัย คือ สัญญาที่มีทั้งเครื่องมือทางการเงินและสัญญา
บริการอยู่ด้วยกัน และสัญญาที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่มี
ความผันผวนอย่างมีนัยสำคัญตลอดช่วงเวลายาวนาน จึงส่งผล
ให้เกิดการปรับปรุงในเรื่องที่สำคัญ เช่น การแยกองค์ประกอบ
ของสัญญาประกันภัย (อนุพันธ์แฝง องค์ประกอบของการ
ลงทุน และภาระที่ต้องปฏิบัติที ่แยกต่างหาก) การแสดง
รายการแยกจากกันระหว่างรายได้/ค่าใช้จ่ายประกันภัยและ
รายได้/ค่าใช้จ่ายทางการเงิน การรับรู้กำไรจากสัญญาตลอด
ระยะเวลาที ่กิจการให้ความคุ ้มครองและเมื ่อกิจการปลด
เปลื ้องซึ ่งความเสี ่ยง การเลือกใช้นโยบายการบัญชี เป็น 
รายพอร์ตโฟลิโอสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่า 
เป็นต้น 
 

 

เนื่องด้วยสภาวิชาชีพบัญชีมีพันธกิจคือการสร้างและ
พัฒนามาตรฐานทางว ิชาช ีพบัญช ีเพ ื ่อให ้เป ็นที่ ยอมรับ 
ทั ้งภายในประเทศและระดับสากล ส่งผลให้ทิศทางของ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยจัดทำขึ้นตามเกณฑ์ 
ที่กำหนดขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ (IFRS) ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย
จะมีผลบังคับใช้ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ IFRS มีผลบังคับใช้  

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 คณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีระหว่างประเทศ (IASB) ได้มีการเผยแพร่มาตรฐาน
การรายงานทางการเง ินระหว ่างประเทศ ฉบ ับท ี ่  17  
เร ื ่ อง  ส ัญญาประก ันภ ัย (International Financial Reporting 
Standards : Insurance Contracts) และในเดือนมิถุนายน 2563 
ได้มีการเผยแพร่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 
เรื ่อง สัญญาประกันภัย ฉบับปรับปรุง (Amendments to 
IFRS 17) ซ ึ ่ ง เป ็นการปร ับปร ุงหล ักการเพ ื ่อให ้ม ีความ
ครอบคลุมมากยิ่งขึ ้น โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับดังกล่าวคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยตั้งแตว่นัที่ 
1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ซึ ่งจะนำมาถือปฏิบัติแทนที่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่ 4 เรื ่อง สัญญา
ประกันภัย เนื่องด้วยเป็นมาตรฐานชั่วคราวที่อนุญาตให้กิจการ
ใช ้ว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิทางการบัญชีท ี ่หลากหลายสำหร ับส ัญญา
ประกันภัยในแต่ละประเทศและแต่ละผลิตภัณฑ์  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อในการสัมมนา  
• สรุปหลักการของร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย 

1. การรวมกันของสัญญา (Combination of insurance contracts) 
2. การแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันภัย (Separating components from an insurance contract)                                                                                           
3. ระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย (Level of aggregation of insurance contracts)     
4. การรับรู้รายการและกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย (Recognition and insurance 
acquisition cash flow)                               
5. การวัดมูลค่าในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก (Measurement on initial recognition) 
6. การวัดมูลค่าในภายหลัง (Subsequent measurement) 
7. สัญญาที่สร้างภาระ (Onerous contracts) 
8. วิธีปันส่วนเบี้ยประกันภัย (Premium allocation approach) 
9. สัญญาประกันต่อที่ถือไว้ (Reinsurance contracts held) 
10. สัญญาลงทุนที่มีลักษณะร่วมรับผลประโยชน์ตามดุลยพินิจ (Investment contracts with discretionary 
participation features) 
11. การเปลี่ยนแปลงและการตัดรายการ (Modification and Derecognition) 
12. การแสดงรายการในงบฐานะการเงิน (Presentation in the statement of financial position) 
13. การรับรู้รายการและการแสดงรายการในงบผลการดำเนินงานการเงิน  (Recognition and presentation 
in the statement of financial performance) 
14. การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure) 
15. การถือปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงตามร่าง TFRS 17 (Transition) 

 
 
 
 
  
วิทยากร 

วัตถุประสงค์  
• เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและประเด็นที่สำคัญของ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 17 เรื ่อง สัญญาประกันภัย รวมถึง Exposure draft ที่เกี่ยวข้อง (“Exposure draft 2021/8 
เรื่อง Initial Application of IFRS 17 and IFRS 9 - Comparative Information Proposed amendment 
to IFRS 17”) 

• เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจประกันภัยในการปรับเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์ใหม่  
 

ผู้ควรเข้าร่วมสัมมนา 
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ของบริษัทสมาชิกที่อยู่ภายใต้สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัย 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ตรวจสอบธุรกิจประกัน 
• นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
• สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
• ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

• สรุปหลักการของ Exposure draft 2021/8 เรื ่อง Initial Application of IFRS 17 and IFRS 9 - 
Comparative Information Proposed amendment to IFRS 17 



 

 

  

 

 

 

นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ 
ประธานคณะอนุกรรมการติดตามและ
ศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย 

นายนันทวัฒน์ ส ารวญหันต์ 
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
ติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญา
ประกันภัย 

นางสาวสกุณา แย้มสกุล 

อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
ติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญา
ประกันภัย 

นางสาวจอมขวัญ จันทร์ผา 
อนุกรรมการและเลขานุการ 
ในคณะอนุกรรมการติดตามและศึกษา
ผลกระทบมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย 

นางสาววศินี ตั้งทองหยก  
ผู้ช่วยกรรมการบริหาร  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด 
 

นายธานี ทรงธนเจริญกิจ 
อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
ติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญา
ประกันภัย 

 

หมายเหต ุ

ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 1 ตลุาคม 2564 และท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี 
www.tfac.or.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

****สงวนสิทธิ์ บริษัทละ 3 ที่นั่ง เท่านั้น**** 

สามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ส าหรับผูส้อบบัญชีแบบไม่เป็นทางการได้ 3 ชั่วโมง 

Link ส าหรับเข้าร่วมสัมมนา >> https://forms.gle/tX11fLgqPcJuE4Rf9 

สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม 
02 685 2570 (คุณอมรารัตน์) และ  02 685 2592  (คณุจิราวรรณ) 
E-mail Ammararat.wi@tfac.or.th และ E-mail Jirawan.pu@tfac.or.th 

หรือ Scan QR Code 

 

วิทยากร 

www.tfac.or.th
https://forms.gle/tX11fLgqPcJuE4Rf9
Ammararat.wi@tfac.or.th
Jirawan.pu@tfac.or.th

