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	 สวัสดีแอคชัวรี	ฉบับที่	61	นี้	เป็นเนื้อหาที่เกี่ยว
กบั	IFRS17	โดยเฉพาะ	เพราะบริษัทประกนัภยัมากกว่าคร่ึง
ได้เร่ิมด�าเนนิการไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว	ซ่ึงเราจะแบ่งเนือ้หา
ออกเป็น	2	ส่วน

	 ส่วนแรกเป็นส่วนที่เน้นถึงบทบาทและ	 “หน้าท่ี
ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใต	้ IFRS17”	 โดยตรง
ซึ่งเป็นการเรียบเรียงจาก	AAE	Discussion	Paper	ของ
สมาคมคณิตศาสตร์ประกนัภยัแห่งยโุรป	ซ่ึงมชีือ่หัวข้อภาษา
อังกฤษว่า	“Roles	of	Actuaries	in	Relation	to	IFRS17”	
โดยบทความนีไ้ด้ตีพมิพ์ในเดอืนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2563	ที่
ผ่านมา	ผมจึงขออนญุาตน�ามาแปลเป็นภาษาไทยเพือ่ถ่ายทอด
มุมมองของทางฝั่งยุโรปที่มีต่อ	IFRS17	ให้เห็นกันครับ	
 
	 และเนือ้หาส่วนหลกัของฉบับนีค้อืเร่ือง	“แนวปฏบัิติ
และการตีความ	TFRS17	ส�าหรับธุรกจิประกนัวนิาศภยัไทย”	
ซ่ึงต้องการเขยีนขึน้ในภาษาท่ีท�าให้ทกุคนเข้าใจได้ง่ายว่ามนั
เป็นอย่างไรและท�าไมถึงมีแนวปฏิบัติเกิดขึ้น	 รวมถึงแนว
ปฏบัิตใินเนือ้หาตอนต้นนัน้มปีระเดน็ส�าคญัอยูต่รงไหนบ้าง

	 จุดสงัเกตอย่างหนึง่คอื	TFRS17	นัน้เป็นมาตรฐาน
รายงานทางการเงินทีเ่ขยีนขึน้มาเป็น	Principle-based		นัน่
ก็หมายความว่า	 TFRS17	 นั้นเป็นการเขียนหลักการโดย	
กว้างๆ	ว่ามาตรฐานควรจะเป็นอย่างไร	เพื่อให้แต่ละบริษัท
ได้น�าไปตีความกันอีกทีหนึ่ง	

	 โลกในยคุของ	Principle-based	จึงค่อนข้างแตก
ต่างกับโลกสมัยของ	Rule-based	อย่างสิ้นเชิง	ซึ่งโลกของ	
Principle-based	นั้น	จะต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านท้ังผูก้�ากบัและผู้ท่ีต้องใช้งานมาตรฐานนีใ้ห้สามารถ
พดูคยุหรืออภปิรายกนัได้ว่าอะไรคอืสิง่ทีตี่ความแล้วสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน	

	 ทั้งนี้	การตีความ	TFRS17	นี้	แต่ละธุรกิจก็สามารถ
เขียนแนวปฏิบัติ	 (Guidance	Note)	ออกมาให้เหมาะสมกับ
ธุรกิจของตัวเองได้	 โดยแนวปฏิบัตินี้ไม่ใช่คู่มือการท�างาน	
(Operating	Manual)	แต่เป็นเพียงแนวปฏิบัติในภาพรวมที่
เป็นเหมอืน	Benchmark	หรือแนวทางตัง้ต้นให้ธุรกจิได้เลอืกใช้	
ซ่ึงถ้าแต่ละบริษัทต้องการตคีวามทีแ่ตกต่างกนัออกไปเนือ่งจาก
บริบทที่เฉพาะของตัวเอง	ก็ยังสามารถท�าได้อยู่เช่นกัน	เพราะ
ว่านี่คือ	Principle-based	ไม่ใช่	Rule-based	อีกต่อไป

	 วารสารฉบับนี้	มีไว้เพื่อให้	 “สมาชิกของสมาคมนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย”	และ	“บุคคลทั่วไป”	ที่สนใจเรื่องราว
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินของสวัสดิการในสังคม	 ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดสวัสดีแอคชัวรีย้อนหลังได้ที่	www.soat.
or.th

พิเชฐ เจยีรมณทีวีสนิ (ทอมมี)่
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ก้าวไปกับ
สมาคมแอคชัวรีไทย
 สมาคมนักคณิตศาสตร์ฯ อยากจะขอฝากให้พี่น้องชาวแอคชัวรี เข้าไปกดติดตาม 
YouTube Channel ที่  “SOAT Thailand” และกดไลก์แฟนเพจ “The Society of 
Actuaries of Thailand” เพื่อติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของสมาคมฯ
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ผลการด�าเนินงานคณะกรรมการสมาคมฯ

 1. คณุนติพิงษ์	ปรัชญานมิติ	อปุนายกสมาคมฯ	เข้าร่วมงานการอภปิรายแบบโต๊ะกลม	(Roundtable	discussion)	
เรื่อง	 ยุทธศาสตร์การรับมือและฟื้นฟูธุรกิจประกันภัยท่ามกลางวิกฤติการณ์	COVID-19	 โครงการศึกษาผลกระทบของ
ธุรกิจประกันภัยไทยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	และศึกษารูปแบบการ
ด�าเนินธุรกิจและทิศทางและรูปแบบการก�ากับดูแลตลอดจนการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยท่ีเหมาะสม	 จัดโดย	 ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	ในวันจันทร์ที่	24	พฤษภาคม	2564	เวลา	10.00	
-	12.00	น.	ผ่านการอภิปรายออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม	Microsoft	Teams	(การจัดอภิปรายในรูปแบบภาษาอังกฤษ)



 2. คุณพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	และคุณนิติพงษ์	ปรัชญานิมิต	อุปนายกสมาคมฯ	และคุณธัญนพ	
เหล่าสุขศรีงาม	เข้าร่วมประชุมคณะท�างานเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย	ครั้งที่	2/2564	
จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	ในวันพฤหัสบดีที่	24	มิถุนายน	
2564	เวลา	13.00	-	15.00	น.	ทางออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม	Microsoft	Teams	

 3.	คุณพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	และคุณนิติพงษ์	ปรัชญานิมิต	อุปนายกสมาคมฯ	และคุณธัญนพ	
เหล่าสุขศรีงาม	เข้าร่วมประชุมคณะท�างานเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย	ครั้งที่	3/2564	
จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)		ในวันศุกร์ที่	6	สิงหาคม	2564	
เวลา	13.30	-	15.30	น.	ทางออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม	Microsoft	Teams	

 4. คุณนิติพงษ์	ปรัชญานิมิต	อุปนายกสมาคมฯ	เป็นตัวแทนกล่าวเปิดงาน	Thailand	Candidates	Virtual	
Networking	 Event	 ที่สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย	 (SOAT)	 ร่วมกับสมาคมนักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัแห่งสหรัฐอเมริกา	(SOA)	โดยมกีลุม่เป้าหมายเป็นสมาชกิ	และผูท้ีส่นใจ	ซ่ึงมวัีตถปุระสงค์เพือ่ส่งเสริมให้ความ
รู้ในด้านประสบการณ์การสอบ	เคล็ดลับในการสอบ	และประสบการณ์การท�างานในภาคธุรกิจประกันชีวิต	และภาคธุรกิจ
ประกันวินาศภัย	ในวันที่	16	สิงหาคม	2564	เวลา	17.00	-	18.30	น.	ผ่านทางโปรแกรม	Zoom	(ภาษาไทย)	

 5.	คุณนิติพงษ์	ปรัชญานิมิต	อุปนายกสมาคมฯ	และดร.ปิยวดี	 โขวิฑุรกิจ	 เลขาธิการสมาคมฯ	 เข้าร่วมการ
ประชุมสภาธุรกิจประกันภัยไทย	ครั้งที่	1/2564-2566	ในวันที่	17	สิงหาคม	2564	เวลา	13.30	-	15.30		น.	ผ่านทาง
โปรแกรม	Google	Meet

 6.	คุณนิติพงษ์	ปรัชญานิมิต	อุปนายกสมาคมฯ	 เป็นตัวแทนกล่าวเปิดงาน	Thailand	Members	Virtual	
Networking	 Event	 ที่สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย	 (SOAT)	 ร่วมกับสมาคมนักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัแห่งสหรัฐอเมริกา	(SOA)	โดยมกีลุม่เป้าหมายเป็นสมาชกิ	และผูท้ีส่นใจ	ซ่ึงมวัีตถปุระสงค์เพือ่ส่งเสริมให้ความ
รู้ในด้าน	IFRS17	Implementation	in	Thailand	Sectorในวันที่	18	สิงหาคม	2564	เวลา	17.00	-	18.30	น.	ผ่านทาง
โปรแกรม	Zoom	(ภาษาอังกฤษ)

005



006

ประชาสัมพันธ์

	 สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย	ร่วมงานกับ	The	Institute	&	Faculty	of	Actuaries,	
Actuaries	 Institute	Australia	และ	Society	of	Actuaries	จัดสัมมนา	Joint	Regional	Seminar	2021	 (JRS	
2021)	ในหัวข้อหลัก	“The	Post-pandemic	Actuarial	World”	ซึ่งรูปแบบงานเป็นสัมมนาออนไลน์	จัดขึ้น	2	วัน	คือ	
วันพุธที่	8	กันยายน	2564	เวลา	12.45	-	16.30	น.	และ	วันพฤหัสบดีที่	23	กันยายน	2564	เวลา	13.00	-	17.00	น.	ซึ่ง
ทางสมาคมฯ	 ได้เชิญวิทยากรทั้งในและนอกประเทศมาบรรยายเพื่อให้ความรู้ในงานสัมมนาคร้ังนี้โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ
ดังนี้

วันเวลา:	Hong	Kong:	Wednesday	8th	September	2021,	12.45	-	16.30
Some	key	topics	in	the	Hong	Kong	JRS	are:

Artificial	Intelligence:	Approaching	the	Next	Frontier	of	Life	Insurance	(by	Deloitte)
Is	Increasing	Lung	Cancer	in	Young	Females	an	Emerging	Risk	for	Life	Insurance?	(by	Swiss	Re)
What	Makes	a	Happy	Customer?	(by	SCOR	Global	Life)
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What	can	Asian	Insurance	Markets	Learn	from	European	Sustainable	Investment	Practice?	(by	
Aberdeen	Standard	Investments)

วันเวลา:	Bangkok:	Thursday	23rd	September	2021,	13.00	-	17.00
Some	key	topics	in	the	Bangkok	JRS	are:

Beyond	Pandemic:	The	Road	Ahead	for	Product	Innovation	in	Thailand	(by	Swiss	Re)
Looking	Forward	to	the	Future	of	Thai	Insurance	Industry:	Regulatory	Perspectives	Linking	to	
the	Growing	Needs	for	Health	Protection	(by	Office	of	Insurance	Commission)
Uncertainty	in	Economic	Conditions	in	Post-Covid	World	(by	Moody’s	Analytics)
Development	of	Chinese	Specialty	Drug	Insurance	(by	China	Reinsurance	Co)
Augmenting	Underwriting	and	Claims	with	AI	(by	Munich	Re)

	 ส�าหรับผู้สนใจเข้าร่วมสมัมนา	Joint	Regional	Seminar	2021	สามารถลงทะเบียน
ออนไลน์ได้โดยสแกน	QR	Code	ด้านข้างนี้

Link:	https://soat.or.th/en/seminar/joint-regional-seminar-2021/196
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	 หวังว่าบทความนี้จะเป็นบทความ	TFRS17	ที่
เรียบเรียงขึ้นส�าหรับคนไทยอีกเร่ืองหนึ่ง	 และให้มุมมอง
และประโยชน์ทั้งต่อนักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 นักบัญช	ี
ผู้สอบบัญชี	และผู้บริหารของบริษัทประกันภัย	รวมถึงนัก
วเิคราะห์และนกัลงทุนทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิประกนัภยัครับ

บทคัดย่อ

	 Actuarial	Association	of	Europe	(AAE)	
สมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งยุโรปได้ยอมรับแง่
มุมต่างๆในการปรับปรุงที่ก�าหนดโดยมาตรฐาน	IFRS	17	
อย่างไรก็ตาม	 AAE	 ตระหนักถึงความซับซ้อนในระบบ
ใหม่และการเรียกร้องส�าหรับบทบาทที่โดดเด่นของนัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งในหน่วยงานท่ีต้องปฏิบัติตาม	
IFRS	17	และผู้ตรวจสอบบัญชีด้านการประกัน

	 IFRS	17	มีช่องว่างมากส�าหรับการตีความและ
ความไม่สอดคล้องกนัในสมมติฐานและกระบวนวิธีระหว่าง
บริษัทต่างๆ	AAE	สงัเกตว่าวธีิหนึง่ในการจัดการกบัความ
ซับซ้อนท่ีเกี่ยวข้องกับหลักการและการรักษาแนวทางให้
สอดคล้องกลมกลืนกันมากขึ้น	คือ	การสนับสนุนให้ใช้วิธี
การมาตรฐานและหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัซ่ึงด�าเนนิ
การโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการศึกษาและประสบการณ์ใน
การประเมินมูลค่าหนี้สินประกันภัย

	 ดังนั้น	 AAE	 เชื่อว่านักคณิตศาสตร์ประกัน

หน้าที่ของนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยภายใต้ IFRS17Credit : AAE Discussion paper - Roles of Actuaries 
in relation to IFRS17

แปลและเรียบเรียงโดย - อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)

 พอดีผมได้ไปอ่านเจอบทความต่างประเทศท่ีน่าสนใจเข้าอยูบ่ทความหนึง่ ซึง่เป็น AAE Discussion paper 
ของ สมาคมคณติศาสตร์ประกันภยัแห่งยโุรป ซึง่มชีือ่หัวข้อภาษาอังกฤษ ว่า “Roles of Actuaries in relation 
to IFRS17” ซึง่ได้ตีพิมพ์ในเดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 ท่ีผ่านมา ผมจงึขออนญุาตน�ามาแปลเป็นภาษาไทยเพ่ือ
ถ่ายทอดมมุมองของทางฝ่ังยโุรปท่ีมต่ีอ IFRS17 ให้เห็นกันครับ 
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ภัยสามารถและควรจะต้องมีหน้าที่ในการจัดท�าบัญชี	
IFRS	17	ให้กับบริษัทประกันภัย	และการมีส่วนร่วมของ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในลักษณะนี้จะเพิ่มความเป็น
มืออาชีพและความสม�่าเสมอในการประเมินมูลค่าหนี้สิน
ประกันภัยภายใต้	IFRS	17	AAE	ยังเชื่อว่า	ควรก�าหนด
บทบาทดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการก�ากับดูแล
ด้านการบัญชี	(Accounting	Regulatory	framework)	
ส�าหรับบริษัทประกันภัย

	 ในการพิจารณาการตรวจสอบบัญชี	 IFRS	 17	
AAE	 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของผู้
ตรวจสอบบญัชท่ีีเกีย่วข้องกบัการจัดเตรียมและการตรวจ
สอบงบการเงิน	AAE	จึงเสนอที่จะร่วมมือกับวิชาชีพการ
ตรวจสอบเพื่อก�าหนดกรอบทางกฎหมายที่ดีท่ีสุดส�าหรับ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยและผู้สอบบัญชีที่จะร่วมมือ
กัน	 โดยผู้สอบบัญชีจะต้องมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน
คณติศาสตร์ประกนัภยัในการตรวจสอบหนีส้นิประกนัภยั	
IFRS	17

	 AAE	คาดหวงัว่าข้อเสนอเหล่านีจ้ะน�าไปสูค่วาม
สอดคล้องในวิธีการและการตีความซ่ึงจะสนับสนุนจุดมุ่ง
หมายส�าคัญบางประการของมาตรฐาน	 IFRS	 17	 AAE	
พร้อมที่จะขยายข้อเสนอเหล่านี้	รวมทั้งก�าหนดกรอบการ
ท�างานเพิ่มเติมที่อาจน�าไปใช้กับบทบาทที่จ�าเป็นของนัก
คณติศาสตร์ประกนัภยัในการจัดเตรียมและตรวจประเมนิ	
และพิจารณาการศึกษาและมาตรฐานเพิ่มเติมที่อาจเป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิก

	 AAE	 ได้ยอมรับแง่มุมต่างๆในการปรับปรุงที่
ก�าหนดโดยมาตรฐาน	IFRS	17	ซึ่งประกอบไปด้วย	ความ
สอดคล้องของตลาด	 (Market	 consistency),	 ค่าเผ่ือ
ความเสี่ยง	(Allowance	for	risk),	ความสอดคล้องและ
การเปรียบเทียบในบัญชีของบริษัทประกันภัยและประกัน
ภัยต่อต่างๆ	 และการรับรู้ผลก�าไรท่ีสอดคล้องกับรายได้
พื้นฐาน	อย่างไรก็ตาม	AAE	ตระหนักถึงความซับซ้อนใน
ระบบใหม่และการเรียกร้องส�าหรับบทบาทท่ีโดดเด่นของ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยท้ังในหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติ
ตาม	IFRS	17	และผู้ตรวจสอบบัญชีด้านการประกัน

	 ตามที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้	 IFRS	 17	 มีช่อง
ว่างมากส�าหรับการตีความและความไม่สอดคล้องกันใน
สมมติฐานและกระบวนวิธีระหว่างบริษัทต่างๆ	โดยมีองค์
ประกอบ	เช่น

เบีย้ประกนัภยัสภาพคล่อง	(Illiquidity	premium)
อัตราคิดลด	(Discount	rates)	
ขอบเขตของสัญญา	(Contract	boundaries)
ก�าไรขั้นต ้นจากการให ้บริการตามสัญญา	
(Contractual	Service	Margin:	CSM)
การทดสอบสัญญาท่ีสร้างภาระและการจัดสรร
ส่วนขาดทุน	 (Onerous	 contracts	 test	 and	
allocation	of	loss)
การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง	 (Transition	
treatment)
หน่วยความคุ้มครอง	(Coverage	units)
ค่าปรับปรุงความเสี่ยง	(Risk	adjustments)
การจัดสรรต้นทุนและการเลื่อนเวลา	 (Cost	
allocation	and	deferral)
การปฏบัิตทิางธุรกจิร่วมกนั	(Mutual	business	
treatment)
การใช้	 Premium	 Allocation	 Approach	
(PAA)	และ
แนวทางรายได ้ เ บ็ด เส ร็จอื่ นๆ 	 (Othe r	
Comprehensive	Income:	OCI)

	 ช่องในการตีความนี้	 อาจน�าไปสู่วิธีการท่ีแตก
ต่างกนั	ซ่ึงใช้กบัพารามเิตอร์ทีแ่ตกต่างกนัออกไปในหลาย
บริษัท	เมือ่ไม่มกีารประยกุต์ใช้แนวทางทีส่อดคล้องกนัจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ	ผูท่ี้มคีณุสมบัติผ่านการศกึษาและประสบการณ์
ในด้านนีแ้ละสามารถน�ามาตรฐานมาปฎบิตัไิด้	AAE	สงัเกต
ว่าวิธีหนึ่งในการจัดการกับความซับซ้อนท่ีเกี่ยวข้องกับ
หลักการและการรักษาแนวทางให้สอดคล้องกลมกลืนกัน
มากขึ้น	คือ	การสนับสนุนให้ใช้วิธีการมาตรฐานและหลัก
การคณิตศาสตร์ประกันภัยซ่ึงด�าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทีผ่่านการศกึษาและประสบการณ์ในการประเมนิมลูค่าหนี้
สินประกันภัย

แปลและเรียบเรียงโดย - อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)
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	 AAE	เชื่อว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะเป็น
ศนูย์กลางในการจัดท�าบญัช	ีIFRS	17	สิง่นีเ้กดิขึน้กบับริษัท
ส่วนใหญ่	 ที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอยู่ในต�าแหน่งที่
ต้องปฏบิตัติามมาตรฐานและน�ามาตรฐานมาใช้	เป็นผลให้	
AAE	เชื่อว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยควรต้องมีบทบาท
ตามกฎหมายในการ	(ก)	การจัดเตรียมและ	(ข)	การตรวจ
สอบบัญชีภายใต้	 IFRS	17	 เราคาดหวังว่าสิ่งนี้จะน�าไปสู่
ความสอดคล้องในวิธีการและการตีความซ่ึงจะสนับสนุน
จุดมุ่งหมายหลักบางประการของมาตรฐานนี้	

	 ในปี	2018	AAE	ได้สรุปค�าแนะน�าสั้น	ๆ	สอง
ข้อที่อธิบายถึงภาระหน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย	
ในการมองเห็นบทบาทตามกฎหมายดังกล่าว

ก. ภาระผูกพันในการด�าเนินการของนักคณิตศาสตร์

ประกันภัยในบริษัท

	 ในมุมมองของเรา	 เพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการ
ของบริษัทประกันภัยมีความเข้าใจในการท�างานของนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยท่ีเกี่ยวข้องกับ	 IFRS	 17	 นัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับผิดชอบงานควรจะต้องเตรียม	
รายงานภายในต่อผู ้บริหารของบริษัทประกันภัยโดย
ครอบคลมุวิธีการท่ีประยกุต์ใช้เป็นอย่างน้อย,	สมมตฐิานที่
ใช้,	ข้อมลูท่ีใช้,	การระบุการใช้ดลุยพนิจิทีใ่ช้,	และผลลพัธ์ท่ี
รวมการวเิคราะห์ความอ่อนไหว	(Sensitivity)	ท้ังนี	้รายงาน
ควรระบุด้วยว่าข้อมลูส่วนไหนทีต้่องเปิดเผยต่อสาธารณะ

ข. ภาระผูกพันในการด�าเนินการของนักคณิตศาสตร์

ประกันภัยในฐานะผู้ตรวจสอบ

	 นอกจากนี	้ในการตัดสนิและการหาข้อสรุปเพือ่

ด�าเนนิการตรวจสอบงบการเงินทีจั่ดท�าขึน้ภายใต้	IFRS	17	
ผูส้อบบญัชคีวรจะต้องมรีายงานทีจั่ดท�าโดยผูเ้ชีย่วชาญด้าน
คณิตศาสตร์ประกันภัย	เพื่อให้แน่ใจว่าลักษณะและความ
ซับซ้อนของผลงานด้านคณติศาสตร์ประกนัภยัถกูสะท้อน
ให้เห็นในงานตรวจสอบอย่างสมบูรณ์	 ทั้งนี้	 รายงานควร
สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของผูส้อบบญัชแีละควรครอบคลมุ
อย่างน้อยที่สุดตามที่กล่าวถึงภายใต้	(ก)	ข้างต้น

	 ในขณะทีก่ระบวนการรับรองในสหภาพยโุรปใกล้
เข้ามา	AAE	จะพฒันาข้อเสนอของตนเพือ่ระบรุายละเอยีด
เพิ่มเติม	รวมถึงจะกล่าวถึงความหมายของบทบาทในทาง
ปฏิบัติ	 และผลกระทบต่อการท�างานของนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยทั้งในฐานะผู้จัดเตรียมและการร่วมมือกับผู้
ตรวจสอบบัญชี

	 บทความนี้กล่าวถึง	 บทบาทตามกฎหมายของ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รองรับ	IFRS	17	ในสหภาพ
ยุโรป	ภายใต้หัวข้อต่อไปนี้:

งานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยคืออะไร?
ความรับผิดชอบของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
คืออะไร?
มาตรฐานและข้อบังคับใดก�าหนดบทบาท?	
นกัคณติศาสตร์ประกนัภยัคนใดมบีทบาทเหล่านี?้
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องปฏิบัติตามข้อ
ก�าหนดอะไรบ้าง?

	 ส�าหรับแต่ละบทบาททีเ่สนอไปสองส่วน	บทความ
ต่อไปนี้จะตอบค�าถามเหล่านี้











 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในบริษัท (The Actuary in the insurance company)

	 ในหลายๆแง่มมุ	การประเมนิมลูค่าหนีส้นิประกนั
ภัยของ	IFRS	17	มีความคล้ายกับวิธีการและสมมติฐานที่
ใช้ในการค�านวณข้อก�าหนดของ	Solvency	II	(คล้ายคลึง
กับลักษณะการก�ากับของประเทศไทยในปัจจุบัน	 ซ่ึงคือ	
RBC2)	 แม้จะมีความแตกต่างทางเทคนิค	 แต่บริษัทส่วน
ใหญ่ก็พยายามที่จะประสานหลักการ	ค�าจ�ากัดความ	และ

เทคนิคการค�านวณ	ให้สัมพันธ์กัน

	 บทบาทตามกฎหมายส�าหรับนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับ	 IFRS	 17	 ในบริษัทประกันภัย
อาจถูกดึงมาจากข้อบังคับใน	Solvency	II	ที่มีอยู่	หลาย
ประเทศที่อยู่ภายใต้	Solvency	II	ได้ด�าเนินการเพิ่มเติม
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และก�าหนดข้อก�าหนดทางกฎหมายเพิม่เตมิทีเ่กีย่วข้องกบั
ฝ่ายคณติศาสตร์ประกนัภยั	รวมถงึการทบทวนการท�างาน
ของฝ่ายนี	้ยกตัวอย่างเช่น	Head	of	Actuarial	Function	
เป็นบทบาทตามกฎหมายในไอร์แลนด์และสเปน	และเจ้าของ
บริษัทจะต้องแสดงความคดิเห็นและออกรายงานเกีย่วกบั
ข้อก�าหนดทางเทคนิคทุกปี

	 นอกจากนี้บทบาทตามกฎหมายของนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการแต่งต้ังยังมีอยู่ในเขต
อ�านาจศาลบางแห่ง

	 เป้าหมายของเราในบทความนี้	คือ	การมุ่งเน้น
ไปที่บทบาทของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับ
การรายงานความรับผิดชอบต่างๆภายใต้	IFRS	17	เราจะ
หารือเกี่ยวกับการท�างานร่วมกันและการหาแรงบันดาลใจ
จากบทบาทตามกฎหมายอืน่	ๆ 	ทีม่อียูข่องนกัคณติศาสตร์
ประกนัภยั	แต่เราไม่ได้มเีจตนาท่ีจะแนะน�าการเปลีย่นแปลง
หรือเพื่อรวมบทบาทเหล่านี้เข้าด้วยกัน

	 นอกจากนี	้เราสงัเกตว่า	Solvency	II	Directive	
จ�าเป็นต้องมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อวัตถุประสงค์
ในการก�ากบัดแูล	และเพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูกบัหน่วยงาน	
อื่นๆ

	 ในการหารือนี้	เราขอแนะน�าค�าว่า	“Reporting	
Actuary”	ในส่วนนี้	เพื่ออธิบายบทบาทตามกฎหมายของ
นกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในการรายงานของบริษัทภายใต้	
IFRS	17

• หน้าท่ีงาน (The Task)

	 ป ัจจุบัน	 กรอบการก�ากับ
ดูแล	Solvency	II	ก�าหนดให้มีฝ่าย
คณติศาสตร์ประกนัภยัและผู้รับ
ผิดชอบหน้าท่ีหลักในการ
ประสานงานและควบคุม
การค�านวณในส่วนของ
ข้อก�าหนดทางเทคนิคที่ใช้

ส�าหรับการค�านวณเงินกองทุนและประเมินความสามารถ
ในการช�าระหนีไ้ด้ของบริษัท	ตลอดจนงานอืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง
กับการบริหารความเสี่ยง	การพิจารณารับประกันภัย	และ
การประกันภัยต่อ

	 ผลลัพธ์ของกระบวนการรายงานทางการเงิน	
IFRS	17	คาดว่าจะได้มาตามสมมติฐานที่คล้ายคลึงกันใน
การค�านวณ	Solvency	II	สมมติฐานเหล่านี้ส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อผลลัพธ์และมีความส�าคัญส�าหรับนักลงทุน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆในการก�าหนดหลักพื้นฐาน
ส�าหรับก�าไร	เงินปันผล	การประเมินมูลค่าของบริษัท	และ
มาตรการที่ส�าคัญอื่นๆ

	 ดงันัน้	การวัดมลูค่าหนีส้นิประกนัภยัส�าหรับ	IFRS	
17	 จึงมีความส�าคัญมากต่อบริษัทในการจัดเตรียมบัญชี	
IFRS	17	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	เราพิจารณาว่า	Reporting	
Actuary	สามารถเพิม่มลูค่า	คณุภาพ	และความสม�า่เสมอ
ให้กับกระบวนการ	โดย

มีความรับผิดชอบตามกฎหมายในการเตรียมการ
วัดผลหนี้สินประกันภัย	และ
ให้ความมั่นใจแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ
เกี่ยวกับสมมติฐาน	พารามิเตอร์และวิธีการที่ใช้

	 เราจึงเสนอว่าควรน�า	Reporting	Actuary	มา
ใช้ในยุโรป	 ให้เป็นบทบาทที่จ�าเป็นในการจัดท�าบัญชีของ	
IFRS	17

•

•
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	 นอกจากนี้	เรายังเสนอว่า	ความรับผิดชอบของ	
Reporting	Actuary	และ	Solvency	II	ควรถกูมอบหมาย
ให้กบับคุคลสองคนท่ีแตกต่างกนัภายในบริษัท	และสองคน
นั้นควรมีภาระผูกพันร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าพารามิเตอร	์
สมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการค�านวณที่แตกต่างกันนั้น
มีความสอดคล้องกันและกลมกลืนให้ได้มากที่สุด

• หน่วยงานในการจดัท�ารายงาน IFRS 17 (Entities 
Preparing IFRS 17 Reports)

	 ระเบียบ	(EC)	เลขที่	1606/20027	ของรัฐสภา
ยุโรประบุหน่วยงานที่ต้อง	 (ข้อ	 4)	 หรือสามารถ	 (ข้อ	 5)	
เตรียมบัญชีรวม	 IFRS	 หน่วยงานที่จัดท�าบัญชีรวมและ
ต้องใช้	 IFRS	 17	 อาจมีบริษัทประกันภัยหลายแห่งหรือ
หลายสาขาในหลายประเทศ	ดังนั้น	หน่วยงานเหล่านั้นจึง
มีแนวโน้มที่จะมีฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย	 และ/หรือ	
Reporting	Actuary	ในบริษัทย่อยต่างๆ

	 ความรับผดิชอบในระดบักลุม่ส�าหรับการจัดท�า
บญัช	ีIFRS	คาดว่าจะอยูใ่นการท�างานส่วนกลางในกลุม่ใดๆ	
โดยปกติจะอยู่ในแผนกการเงินของกลุ่ม	ซึ่งหัวหน้ามักจะ
เป็นกลุ่ม	CFO	โดยอาจเป็นกรณีที่ไม่มีฝ่ายคณิตศาสตร์
ประกันภัยแบบกลุ่ม	 ส�าหรับการรายงาน	 IFRS	 17	 เรา
ขอเสนอว่า	Reporting	Actuary	ในระดับกลุ่มควรมีข้อ
ก�าหนดในการมภีาพรวมของแนวทางทีน่�ามาใช้ทัว่ท้ังกลุม่
และในการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการกลุ่ม
ภายใต้	 IFRS	 17	 ซ่ึงทั้งหมดนี้อาจเป็นส่วนเพิ่มเติมของ	
Reporting	Actuary	ในระดับบริษัทย่อย	(ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาสัดส่วน)

• สดัส่วน (Proportionality)

	 Reporting	Actuary	จะตอบสนองหน้าที่ที่ไม่
ได้ก�าหนดไว้โดยตรงในกรอบ	Solvency	II	อย่างไรก็ตาม	
ตามท่ีได้ก�าหนดความหมายไว้	ฝ่ายคณติศาสตร์ประกนัภยั
เป็นแนวป้องกนัขัน้ทีส่อง	(Second	line	of	defense)	เมือ่
เปรียบเทียบกัน	Reporting	Actuary	ตามที่เสนอจะเป็น
แนวป้องกันขั้นแรก	(First	line	of	defense)	ซึ่งมีหน้าที่

รับผิดชอบในการจัดเตรียมและด�าเนินการค�านวณหนี้สิน
การประกันภัยส�าหรับวัตถุประสงค์ทางบัญชี

	 อย่างไรกต็าม	การใช้ฝ่ายคณติศาสตร์ประกนัภยั
ภายใต้	Solvency	II	แตกต่างกนัในแต่ละบริษัท	เนือ่งจาก
สัดส่วนและวิธีการที่	Solvency	 II	ด�าเนินการในท้องถิ่น	
ซึ่งมักจะขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่าง
กันในแต่ละเขตอ�านาจ

	 ในบริษัทขนาดเล็กท่ีมีสายธุรกิจเรียบง่าย	 เรา
มักจะเห็นศูนย์ความสามารถทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	
(Actuarial	Competence	Centre)	เพียงหนึ่งเดียว	และ
การแยกระหว่างแนวป้องกันขั้นแรกและขั้นที่สองภายใต	้
Solvency	II	อาจไม่มีความแตกต่างกันในองค์กร	ในการ
จัดการแบบนี	้แผนกคณติศาสตร์ประกนัภยัจะรับผดิชอบ
ทัง้การจัดเตรียมและการควบคมุข้อก�าหนดทางเทคนคิโดย
ใช้	“หลักการสี่ตา	(Four	eyes	principle)”

	 ในหน่วยงานขนาดใหญ่ท่ีมรูีปแบบธุรกจิทีซั่บซ้อน
มากขึ้น	ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใต้	Solvency	II	
มักเป็นแนวป้องกันขั้นที่สอง	โดยมีโครงสร้างองค์กรแยก
กัน

	 เมือ่พจิารณาตามสดัส่วนและเพือ่หลกีเลีย่งความ
ซับซ้อนทีไ่ม่จ�าเป็น	AAE	มองเหน็ถงึบทบาทและความรับ
ผดิชอบเฉพาะของ	Reporting	Actuary	ว่าอาจถกูแต่งตัง้
ให้เป็นผูรั้บผดิชอบงานด้านคณิตศาสตร์ประกนัภยัภายใต้	
Solvency	 II	 อย่างน้อยก็ส�าหรับบริษัทขนาดเล็กที่มีสาย
ธุรกิจที่เรียบง่าย

• ความรับผดิชอบ (The Responsibility)

	 คณะกรรมการของบริษัทประกันภัยหรือกลุ่ม
บริษัทมีความรับผิดชอบโดยรวมต่องบการเงินของ	IFRS	
และ	Solvency	II	ดงันัน้	AAE	จึงแนะน�าว่าคณะกรรมการ
ควรรับผิดชอบในการแต่งตั้ง	Reporting	Actuary	เพื่อ
ให้แน่ใจว่าทกัษะทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะเพยีงพอใน
การจัดท�างบการเงินของบริษัทประกันภัย
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	 ในส่วนของความรับผิดชอบ	Reporting	Actuary	
ควรรายงานต่อคณะกรรมการและควรจัดท�ารายงาน
คณติศาสตร์ประกนัภยัภายในเสนอต่อคณะกรรมการเพือ่
สนับสนุนงบการเงิน	ซึ่งครอบคลุมส่วนประกอบ	ดังต่อไป
นี้	เป็นอย่างน้อย	

วิธีการประยุกต์
สมมติฐานที่ใช้	
ข้อมูลที่ใช้	
การระบุการตัดสินที่ใช้	
ผลลัพธ์ที่รวมความอ่อนไหวท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ประเมินมูลค่าหนี้สินประกันภัยและความเสี่ยงที่
เป็นสาระส�าคัญ
ความไม่แน่นอน
ข้อจ�ากัดและค�าแนะน�า	

	 ในการด�าเนินความรับผิดชอบนี้	 Reporting	
Actuary	มีแนวโน้มที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยคนอื่นๆท่ีท�างานในด้านต่างๆของการจัดท�างบ
การเงิน	 ซ่ึงมันจะเป็นประโยชน์ส�าหรับคณะกรรมการใน
การเข้าถึงรายงานฉบับเดียวซ่ึงสามารถน�าทุกด้านมารวม
กนัและให้ความมัน่ใจเกีย่วกบัความสอดคล้องของแนวทาง
และการควบคุมบนสายงานที่ต้องการ

	 ส่วนส�าคัญของงานของ	Reporting	Actuary	
คือการจัดท�ารายงานต่อกรรมการ	 โดยประกอบไปด้วย
แนวทางทีใ่ช้ในการค�านวณองค์ประกอบด้านคณติศาสตร์
ประกนัภยัของบญัช	ีIFRS	17	และข้อสมมติฐานท่ีเป็นสาระ
ส�าคัญที่ใช้	 ซ่ึงอาจจะเจาะจงโดยเฉพาะในเหตุผลส�าหรับ

การเบ่ียงเบนจากสมมติฐานและวธีิการทีใ่ช้ในการค�านวณ	
Solvency	II	

	 ในแง่นี้	 การประสานงานกับฝ่ายคณิตศาสตร์
ประกนัภยัภายใต้	Solvency	II	จะมคีวามส�าคญักบับริษัท	
ในการจัดท�า

การวิเคราะห์การเช่ือมโยงจาก	 IFRS	 17	 ถึงหนี้
สินของ	Solvency	II	(Bridging	Analysis)	และ
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวจากช่วงเวลาหนึ่ง	
(Movement	Analysis)

	 นอกจากนี้	Reporting	Actuary	ควรแนะน�า
การเปิดเผยข้อมลูท่ีเหมาะสมส�าหรับองค์ประกอบท่ีส�าคญั
ของบัญชี	IFRS	17	ด้วย

	 กลุ่มการเงินอาจต้องรายงานทั้งในระดับบริษัท
และระดบักลุม่	สิง่นีอ้าจน�าไปสูก่ารใช้วธีิการและสมมตฐิานท่ี
แตกต่างกนั	ในสถานการณ์นี	้Group	Reporting	Actuary	
ควรติดต่อประสานงานกับ	 Reporting	 Actuary	 อื่นๆ	
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลและสมมติฐานมีความสอดคล้องกัน	
แม้ว่าโปรไฟล์ของแต่ละบริษัทต้องการตวัเลขทีแ่ตกต่างกนั
ในการค�านวณ

• ระเบียบข้อบังคับ (Regulation)

	 AAE	 แนะน�าว่างานและความรับผิดชอบของ	
Reporting	Actuary	ควรก�าหนดเป็นส่วนหนึง่ของกรอบ
การก�ากบัการบญัชสี�าหรบับริษัทประกนัภยัและกลุม่ภายใต้	
IFRS	17	

•
•
•
•
•

•
•

•

•
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	 AAE	 คาดการณ์ว่ากรอบการก�ากับนี้อาจจะถูก
ก�าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับรอง	IFRS	17	ของ
สหภาพยุโรป

• ข้อก�าหนดของนกัคณติศาสตร์ประกันภยั (The Requirements 
of The Actuary)

	 อ้างองิข้อบงัคบัของ	Solvency	II	ข้อก�าหนดอย่างน้อย

ของ	Reporting	Actuary	คือ	ข้อก�าหนด	Solvency	
II	‘Fit	and	proper’

	 นอกเหนอืจากคณุสมบัต	ิ‘Fit	and	proper’	
แล้ว	คณุสมบตัทิีจ่�าเป็นของ	Reporting	Actuary	คอื
ความสามารถที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าคุณสมบัติของ	
“A	 Fully	 Qualified	 Actuary”	 ตามที่ก�าหนดโดย	
AAE	และสมาคมสมาชิก

 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบ (The Actuary 
as part of the Audit Process)

	 ในการตรวจสอบการประเมนิมลูค่าหนีส้นิการประกนั
ภัยภายใต้	IFRS	17	ผู้สอบบัญชีต้องใช้ทักษะเฉพาะตัว	โดย
เฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 วิชาชีพตรวจสอบบัญชีได้พัฒนามาตรฐานสากล
ในการตรวจสอบบัญชี	 ท้ังการประมาณการและการประเมิน
มูลค่าตาม	 Professional	 Judgements	 (ซึ่งคือ	 ISA	 540)	
และมาตรฐานส�าหรับการใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอื่นมาใช้ใน
กระบวนการตรวจสอบ(ซึ่งคือ	ISA	620)

	 นอกจากนี้	เราสังเกตว่า	ในกรณีของการตรวจสอบ
การท�าประกันภัย	 Directive	 2006/43/EC	 [มีผลบังคับ]	 ที่
เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและหน้าที่ของเขา	 ได้อ้างถึงค�าสั่งสภาท่ี	
91/674	 /	EEC	แล้ว	 [มีผลบังคับใช้]	 ซึ่งค�าสั่งนี้เกี่ยวกับนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยและหน้าที่ของเขา

	 ปัจจุบัน	 ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ผู้ตรวจสอบบัญชีจะ
ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยในการตรวจสอบ
หนี้สินประกันภัยของ	บริษัทประกันภัยและการใช้	 ISA	540	
และ	ISA	620	เป็นท่ียอมรับแพร่หลายในหมูผู่ต้รวจสอบบญัช	ี
นอกจากนี้สหภาพยุโรปได้พิจารณารับรอง	ISAs	ให้เป็นส่วน
หนึ่งของข้อบังคับการบัญชีของสหภาพยุโรปตามกฎหมาย

	 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง	 IFRS	 17	AAE	
สนับสนุนการใช้	ISA	540	และ	ISA	620	ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อก�าหนดตามกฎหมายของสหภาพยโุรปเมือ่เตรียมงบการเงิน

ภายใต้	IFRS	17

• หน้าท่ีงาน (The Task)

	 ISA	 540	 และ	 ISA	 620	 เป็นมาตรฐาน
ที่เหมาะสมส�าหรับการตรวจสอบการประเมินมูลค่า
ตาม	Professional	Judgements	ตลอดจนการใช้ผู้
เชี่ยวชาญทางด้านอื่นมาใช้ในกระบวนการตรวจสอบ

	 AAE	ต้องการส่งเสริมความร่วมมอืระหว่าง
ผู้ตรวจสอบและนักคณิตศาสตร์ประกันภัย	ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของบริษัทประกันภัยภาย
ใต้	 IFRS	 17	 เมื่อทั้งสองวิชาชีพท�างานร่วมกันก็จะ
สามารถมั่นใจในคุณภาพของกระบวนการตรวจสอบ
ได้	นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในบริบทนี้จะถูกว่าจ้าง
หรือมีส่วนร่วมโดยผู้ตรวจสอบบัญชีและควรปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน	ISA	620	และ	ISA	540	ของผู้ตรวจ
สอบบัญชี

	 การตรวจสอบหนี้สินประกันภัยเป็นส่วน
ส�าคญัของการตรวจสอบบริษัทประกนัภยั	ดงันัน้	AAE	
จึงคาดการณ์ว่าควรจะกลายเป็นข้อบังคบัส�าหรับผูส้อบ
บัญชเีพือ่ใช้ความเชีย่วชาญด้านคณติศาสตร์ประกนัภยั
เมื่อตรวจสอบหนี้สินประกันภัยและ	AAE	เสนอว่าผู้
สอบบญัชจีะต้องอ้างถงึการท�างานของนกัคณติศาสตร์
ประกนัภยัซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของรายงานของผูส้อบบญัชี	
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ในแง่มุมอื่น	 ๆ	 ข้อก�าหนดของกระบวนการใน	 ISA	
620	และ	ISA	540	ดูเหมือนเพียงพอและส�าคัญ

• ความรับผดิชอบ (The Responsibility)

	 ISA	620	ควบคมุการแบ่งความรับผิดชอบ
ระหว่างผู้ตรวจสอบและผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการตรวจ
สอบงบการเงินอย่างชดัเจน	และชีแ้จงว่าผู้สอบบัญชไีม่
สามารถมอบอ�านาจส่วนใดส่วนหนึง่ของความรับผดิชอบ
ต่องบการเงินได้	AAE	ไม่ได้เสนอการเปลี่ยนแปลง
ใดๆในความสัมพันธ์นี้	 และด้วยเหตุนี้ข้อเสนอจึงไม่
แนะน�าว่า	นักคณิตศาสตร์ประกันภัยควรร่วมลงนาม
ในความเห็นของการตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบภาย
นอกอื่นๆที่จัดเตรียมเอกสาร

	 ในกระบวนการตรวจสอบ	นกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัควรปฏบิตังิานภายใต้ค�าสัง่ของผู้สอบบัญชี	
ซ่ึงอยูภ่ายใต้เง่ือนไขเดยีวกบัท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน

• ระเบียบข้อบังคับ (Regulation)

	 AAE	สนับสนุนการใช้งาน	ISA	620	และ	ISA	540	
ซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของการรับรองกระบวนการของ	IFRS	17	นอกจาก
นี้	AAE	เสนอว่าการรับรอง	IFRS	17	ควรเป็นไปตามเงื่อนไข
ของผู้สอบบัญชีของบริษัทประกันภัยท่ีรายงานภายใต้	 IFRS	
17	 โดยมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย	
AAE	แนะน�าว่าข้อก�าหนดนีค้วรเป็นข้อบังคบัส�าหรับการตรวจ
สอบของบริษัทประกันภัยทั้งหมดที่รายงานภายใต้	IFRS	17	

• ข้อก�าหนดของนกัคณติศาสตร์ประกันภยั (The Requirements 
of The Actuary)

	 ISA	 620	 และวิชาชีพการตรวจสอบได้ก�าหนด
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับทักษะวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติตามโดยผู้ที่
เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบ	การเป็นส่วนหนึ่งของการร่วม
มอืระหว่างนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัและวิชาชพีการตรวจสอบ	
AAE	เสนอให้ปฏิบัติตามกรอบที่มีอยู่ซึ่งใช้โดยผู้ตรวจสอบใน
ปัจจุบัน

 มาตรฐานส�าหรับนักคณิตศาสตร์มืออาชีพ (Standards for Actuarial Profession)

	 วชิาชพีคณติศาสตร์ประกนัภยัได้พัฒนามาตรฐานหลายประการ
ส�าหรับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย	

	 ESAP	1,	ISAP	1	และ	โดยเฉพาะ	ISAP	4	ที่
ก�าหนดให้นกัคณติศาสตร์ประกนัภยัเตรียมการวดัมลูค่า
หนีส้นิประกนัภยัภายใต้	IFRS	17	ทัง้สามมาตรฐานนีไ้ด้
น�ามาใช้ในบริบทนี	้ซ่ึงเป็นโครงสร้างมาตรฐานท่ีไม่มผีลผกูพนั	
สมาชิกของ	 AAE	 หลายสมาคมได้น�ามาใช้ไม่ว่าจะในรูปแบบสมบูรณ์	
(Full	form)	หรือในรูปแบบที่ปรับเปลี่ยน	(Modified	form)	โดยท�าให้
เป็นมาตรฐานทางคณติศาสตร์ประกนัภยัท่ีมผีลผูกพนั	นอกจากนีว้ชิาชพี
ได้พัฒนาบัญชคีณติศาสตร์ประกนัภยั	IAN	100	ทีเ่กีย่วข้องกบัการบญัชี
ส�าหรับหนี้สินประกันภัยภายใต้	IFRS	17

	 AAE	แนะน�าว่า	ถึงแม้มันจะขัดแย้งกับข้อบังคับอื่นๆ	แต่
มันจ�าเป็นส�าหรับ	Reporting	Actuary	ในการน�า	ESAP	1,	ISAP	
1	และ	ISAP	4	ไปใช้	เมื่อจัดท�างบการเงินภายใต้	IFRS	17
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	 ข้อเสนอในรายงานนีเ้กีย่วข้องกบับทบาทของนกัคณติศาสตร์ประกนัภยัในการใช้	IFRS	17	และไม่ได้แสดงความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอใดๆที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น	ๆ 	นักคณิตศาสตร์ประกันภัยหลายคนมีส่วน
ร่วมและประสบการณ์กับสัญญาและบัญชีของลูกค้าประเภทอื่นๆ	ซึ่งรวมถึง	IFRS	9	เครื่องมือทางการเงิน	(Financial	
Instruments),	IFRS	15	รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า	(Revenue	from	Contracts	with	Customers)	และ	IAS	
19	ผลประโยชน์ของพนักงาน

 เส้นทางในอนาคต (The Way Forward)

	 ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้	AAE	ได้ยอมรับแง่
มุมต่างๆในการปรับปรุงที่ก�าหนดโดยมาตรฐาน	IFRS	17	
ซึ่งประกอบไปด้วย	 ความสอดคล้องของตลาด	 (Market	
consistency),	ค่าเผื่อความเสี่ยง	(Allowance	for	risk),	
ความสอดคล้องและการเปรียบเทียบในบัญชีของบริษัท
ประกันภัยและประกันภัยต่อต่างๆ	 และการรับรู้ผลก�าไร
ที่สอดคล้องกับรายได้พื้นฐาน

	 AAE	เชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่า	นักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัสามารถและควรจะต้องปฎบัิตหิน้าท่ีตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�าบัญชี	IFRS	17	โดยบริษัทประกัน
ภัยและกลุ่มต่างๆ	และการมสีว่นร่วมของนกัคณติศาสตร์
ประกนัภยัในลกัษณะนีจ้ะเพิม่ความเป็นมอือาชพีและความ
สม�า่เสมอในการประเมนิมลูค่าหนีส้นิประกนัภยัภายใต้	IFRS	
17	 AAE	 เชื่อว่าควรก�าหนดบทบาทดังกล่าวให้เป็นส่วน
หนึ่งของกรอบการก�ากับดูแลการบัญชีส�าหรับการรายงาน
ของบริษัทประกนัภยัและกลุม่ภายใต้	IFRS	17	การมส่ีวน
ร่วมทีจ่�าเป็นของนกัคณติศาสตร์ประกนัภยันีจ้ะสร้างความ
น่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นของการบัญชี	IFRS	17	ตั้งแต่เริ่มแรก

	 ในการพิจารณาการตรวจสอบบัญชี	 IFRS	 17	
AAE	ตระหนกัถงึบทบาทและความรับผดิชอบตามกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและการตรวจสอบงบการเงิน
ของผูต้รวจสอบบญัช	ีเราจึงเสนอทีจ่ะร่วมมอืกบัวชิาชพีการ
ตรวจสอบเพื่อก�าหนดกรอบทางกฎหมายที่ดีท่ีสุดส�าหรับ
นกัคณติศาสตร์ประกนัภยัและผูต้รวจสอบ	ในการสร้างผล
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม
และสังคมประกันภัยในยุโรปโดยท่ัวไป	 ในความเห็นของ
เรา	 ผู้สอบบัญชีจ�าเป็นต้องมีส่วนร่วมกับนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยในการตรวจสอบหนี้สินประกันภัย	IFRS	17

	 AAE	พร้อมที่จะขยายข้อเสนอเหล่านี้	รวมทั้ง
ก�าหนดกรอบการท�างานเพ่ิมเติมที่อาจน�าไปใช้กับบทบาท
ที่จ�าเป็นของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการจัดเตรียม
และตรวจประเมิน	 และพิจารณาการศึกษาและมาตรฐาน
เพิ่มเติมที่อาจเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก

ที่มา : AAE	Discussion	paper	-	Roles	of	Actuaries	
in	relation	to	IFRS17
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	 TFRS17	นัน้เป็นมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ที่เขียนขึ้นมาเป็น	Principle-based	นั่นก็หมายความ
ว่า	TFRS17	นั้นเป็นการเขียนหลักการโดยกว้าง	ๆ 	ว่า	
มาตรฐานควรจะเป็นอย่างไรเพื่อให้แต่ละบริษัทได้น�า
ไปตีความกันอีกทีหนึ่ง	ยกตัวอย่างเช่น	ถ้าเราบอกว่า	
“จงเป็นคนดี”	 แล้วในมาตรฐานจะบอกเพียงหลักการ		
กว้างๆ	 ว่าการเป็นคนดีนั้นเป็นอย่างไร	 แต่จะไม่ได้
ก�าหนดเป็นข้อๆ	ออกมาว่าต้องท�าตามขั้นตอนอย่างไร
บ้างจึงจะเป็นคนดี	ซ่ึงในจุดนี้จะแตกต่างกับในสมัยก่อน
ที่กฎเกณฑ์ต่างๆ	จะเข้าข่ายในลักษณะ	Rule-based	
เสียมากกว่า	ซ่ึงถ้าเป็นตัวอย่างเดิม	คือ	ถ้าเราบอกว่า	
“จงเป็นคนดี”	ในบริบทของ	Rule-based	แล้ว	ก็อาจ
จะมีกฎออกมาว่า	การเป็นคนดีนั้น	ต้องปฏิบัติตาม	10	
ข้อที่ก�าหนดไว้	(เช่น	ต้องแปรงฟันวันละ	2	คร้ัง	ต้อง
ข้ามถนนตรงทางม้าลาย	ต้องไปเลือกต้ัง	หรือต้องเชื่อ
ฟังพ่อแม่	 เป็นต้น)	ถ้าท�าตามครบได้	10	ข้อทั้งหมด	
ก็จะถือว่าเป็นคนดี	แต่ถ้าท�าผิดเพี้ยนไปจาก	10	ข้อนี	้
ก็จะถือว่าเป็นคนไม่ดี	

	 โลกในยคุของ	Principle-based	จึงค่อนข้างแตก
ต่างกับโลกสมัยของ	Rule-based	อย่างสิ้นเชิง	ซึ่งโลกของ	
Principle-based	นั้น	จะต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านทั้งผู ้ก�ากับและผู้ท่ีต้องใช้งานมาตรฐานนี้ให้
สามารถพดูคยุหรืออภปิรายกนัได้ว่าอะไรคอืสิง่ท่ีตีความแล้ว
สอดคล้องตามมาตรฐาน	โดยในภาษาบญัชจีะใช้ค�าว่า	“ปฏบิตัิ
ตามมาตรฐาน”	หรือท่ีเรียกกนัว่า	Comply	ตามมาตรฐาน	ซ่ึง
แต่ละบริษัทกอ็าจจะมกีารตีความต่างกนัออกไปแต่กย็งัถอืว่า	
Comply	กับมาตรฐานอยู่

	 ในส่วนของ	TFRS17	นัน้	ได้เขยีนขึน้มาครอบคลมุ
ทัง้ธุรกจิประกนัชวีติและธุรกจิประกนัวนิาศภยั	ซ่ึงถ้าใครอยู่
ในวงการทั้ง	2	แห่งนี้	ก็จะทราบเป็นอย่างดีว่าลักษณะในการ
ประกอบธุรกจินัน้แตกต่างกนั	การเกบ็ข้อมลูแตกต่างกนั	กลุม่
ลกูค้าแตกต่างกนั	ลกัษณะแบบประกนัแตกต่างกนั	Mindset	
ในการขายท่ีแตกต่างกนั	รวมไปถงึกฎหมายทีบ่งัคบัใช้กแ็ตก
ต่างกัน	ดังจะเห็นว่าประเทศไทยมี	พ.ร.บ.	ประกันชีวิต	กับ	
พ.ร.บ.	ประกันวินาศภัย	ที่แยกออกจากกัน	

แนวปฏิบัติและการตีความ

TFRS17 ส�าหรับธุรกิจ
ประกันวินาศภัยไทย

อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) FSA, FIA, FRM, FSAT, 
MBA, MScFE (Hons), B.Eng (Hons) แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)
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	 บางคนอาจจะสงสยัว่า	ถ้าธุรกจิประกนัวนิาศภยั
แตกต่างกับธุรกิจประกันชีวิตแล้ว	ท�าไม	TFRS17	ถึงไม่
แยกเขยีนออกมาเฉพาะเจาะจงให้เข้ากบัแต่ละธุรกจิไปเลย

	 ในส่วนตรงนี้	คนที่ร่างมาตรฐาน	TFRS17	ไม่
ได้มองแยกระหว่างประกนัชวีติกบัประกนัวนิาศภยั	(และก็
ไม่ได้ดกูนัทีใ่บอนญุาตประกอบธุรกจิว่าเป็นบริษัทประกนั
ชวิีตหรือบริษัทประกนัวนิาศภยั)	หากแต่ดทูีล่กัษณะของตัว
สญัญาว่าเป็นสญัญาประกนัภยัระยะยาว	(Long	Duration	
Contract)	หรือสญัญาประกนัภยัระยะสัน้	(Short	Duration	
Contract)	เสียมากกว่า	

	 ถ้านึกตัวอย่างง่าย	ๆ 	ส�าหรับสัญญาประกันภัย
ระยะสัน้นัน้กค็อื	สญัญาประกนัภยัท่ีมผีลคุม้ครองกนัปีต่อ
ปี	และเบี้ยประกันภัยสามารถปรับเพิ่มได้	 เป็นต้น	แต่ถ้า
เป็นสญัญาประกนัภยัระยะยาวนัน้	กจ็ะมรีะยะเวลาคุม้ครอง
ของสัญญาที่นานมากกว่า	1	ปี	

	 ดังจะเห็นได้ว่า	บริษัทประกันชีวิตสามารถขาย
สัญญาประกันภัยระยะสั้น	(Short	Duration	Contract)	
เช่น	ประกันสุขภาพ	เป็นต้น	และในขณะเดียวกัน	บริษัท
ประกนัวนิาศภยักส็ามารถขายสญัญาประกนัภยัระยะยาว	
(Long	Duration	Contract)	ได้	เช่น	ประกันที่คุ้มครอง
มะเร็ง	เป็นต้น

	 ซ่ึงแน่นอนว่าธุรกจิประกนัชวีติส่วนใหญ่จะขาย
สัญญาประกันภัยระยะยาวและมีส่วนน้อยที่เป็นสัญญา
ประกันภัยระยะสั้น	 ในทางกลับกันทางฝั่งธุรกิจประกัน
วินาศภัยส่วนใหญ่จะขายสัญญาประกันภัยระยะสั้น	และ
มีเพียงส่วนน้อย	(หรือไม่มีเลย)	ที่มีขายสัญญาประกันภัย
ระยะยาว

	 และถ้าใครได้อ่าน	 TFRS17	 มาหลายๆ	 รอบ	
ก็อาจจะคิดเหมือนกันกับผมว่า	TFRS17	เขียนขึ้นโดยให้
ครอบคลุมสัญญาประกันภยัระยะยาวเป็นหลกั	และเขียน
วิธีอย่างง่ายส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้นเอา	 โดย	
TFRS17	จะถอืว่าสญัญาประกันภัยระยะสัน้เป็นสว่นหนึง่	
(หรือเรียกว่าเป็น	Subset)	ของสญัญาประกนัภยัระยะยาว
นั่นเอง

	 ดังนั้น	ถึงแม้ว่าทั้ง	2	ธุรกิจจะใช้	TFRS17	ที่
เขียนครอบคลุมมาเป็นชุดเดียวกนั	แต่เราสามารถตีความ	
TFRS17	ให้เหมาะกบับริบทของธุรกจิของตัวเองได้	โดยถ้า
เราแยกตีความ	TFRS17	ให้เหมาะกับบริบทของฝั่งธุรกิจ
ประกันวินาศภัย	(ส่วนใหญ่จะขายสัญญาประกันภัยระยะ
สัน้และมเีพยีงส่วนน้อยทีม่กีารขายสญัญาประกนัภยัระยะ
ยาว)	ก็จะท�าให้การปฏิบัติตาม	TFRS17	นี้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล	 แก้ปัญหาได้ตรงจุด	 ง่ายต่อการปฏิบัติตาม	
และไม่เป็นภาระต้นทุนกับทางธุรกิจมากจนเกินไป

	 โดยการตีความ	 TFRS17	 นี้	 แต่ละธุรกิจก็
สามารถเขียนแนวปฏิบัติ	 (Guidance	Note)	ออกมาให้
เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเองได้	 โดยแนวปฏิบัตินี้ไม่ใช่
คู่มือการท�างาน	(Operating	Manual)	แต่เป็นเพียงแนว
ปฏบิตัใินภาพรวมท่ีเป็นเหมอืน	Benchmark	หรือแนวทาง
ตัง้ต้นให้ธุรกจิได้เลอืกใช้	ซ่ึงถ้าแต่ละบริษัทต้องการตีความ
ที่แตกต่างกันออกไปเนื่องจากบริบทที่เฉพาะของตัวเอง	ก็
ยงัสามารถท�าได้อยูเ่ช่นกนั	เพราะว่านีค่อื	Principle-based	
ไม่ใช่	Rule-based	อีกต่อไป

	 ยกตัวอย่างเช่น	ในประเทศเพ่ือนบ้านของเราอย่าง
มาเลเซียนัน้	จะมแีนวปฏบัิติของภาคธุรกจิประกนัวนิาศภยั
ในมาเลเซีย	(Industry	Guidance	Note)	อยูป่ระมาณ	88	

หน้า	ซึ่งก็เป็นเหมือนส่วนที่ตีความจากมาตรฐาน	TFRS17	
จ�านวน	395	หน้า	ให้เข้ากบับริบทภาพรวมของธรุกจิประกนั
วินาศภัย	 ทั้งนี้	 แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจ	 (Industry	
Guidance	 Note)	 ในแต่ละประเทศนั้น	 จะดึงเอาบริบท
ของแต่ละบริษัทที่มีความคล้ายคลึงกันในภาพรวมใน
ประเทศนั้นๆ	 มาตีความลงไปเพื่อให้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตาม	 โดยเฉพาะส�าหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาด
กลาง	ซึ่งแนวปฏิบัติของภาคธุรกิจ	(Industry	Guidance	
Note)	 ของประเทศนั้นๆ	 อาจจะไม่ได้ครอบคลุมบริบท
เฉพาะของบริษัทขนาดใหญ่	 ที่สามารถเลือกที่จะตีความ
แตกต่างกันออกไปจากบริษัทขนาดเล็ก	

	 แนวปฏบัิตขิองภาคธุรกจิ	(Industry	Guidance	

อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) FSA, FIA, FRM, FSAT, 
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Note)	จึงเป็นเหมือนแนวที่รวบรวมมาว่าส่วนใหญ่ควรจะ
ปฏบิตัอิย่างไร	ซ่ึงจะไม่ได้ครอบคลมุถงึทุกความเป็นไปได้
ทัง้หมด	และเหลอืพืน้ท่ีให้บริษัทได้ตีความในแบบฉบบัของ
ตนเองอยู่บ้าง	ดังนั้น	จึงไม่แปลกเลยที่แต่ละบริษัท	(โดย
เฉพาะบริษัทต่างประเทศ)	 จะมีแนวปฏิบัติในแบบฉบับ
ของตัวเอง	ซึ่งเรียกว่า	Positioning	Paper	อีกฉบับหนึ่ง
ทีต่่างคนต่างกม็แีบบฉบับของตนเอง	เพ่ือให้สอดคล้องกบั	
ระบบฐานข้อมูล	กลุ่มลูกค้า	กลุ่มสินค้า	วิธีบริหารผลก�าไร	
หรือแม้กระทัง่การท�าให้สอดคล้องแผนธุรกจิของตนเองใน
อนาคต	โดยบริษัทขนาดเลก็กส็ามารถน�าเอาแนวปฏบัิติของ
ภาคธุรกิจ	(Industry	Guidance	Note)	มาปรับเปลี่ยน
เป็น	Accounting	Positioning	Paper	และ	Actuarial	
Methodology	Paper	ของตัวเองได้

	 แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น	
แบ่งออกมาตั้งแต่การตีความส�าหรับวางกรอบว่าอะไรคือ
สิ่งท่ีเข้าข่ายมาตรฐาน	 TFRS17	 อะไรคือสิ่งท่ีจะจัดกลุ่ม
สญัญาเข้าไว้ด้วยกนั	อะไรคอืนยิามของระยะเวลาท่ีคุม้ครอง	
อะไรคือการจัดกลุ่มแบบประกัน	 อะไรคือนิยามของก�าไร
หรือขาดทุนในแต่ละป	ี อะไรคือนิยามของความเสี่ยงและ
ตัวแปรที่จะใช้ในการค�านวณ	และอะไรคือสิ่งที่ควรแสดง
ผลในงบการเงินรวมถงึหมายเหตปุระกอบงบการเงินทีค่วร
จะมี	เป็นต้น	

	 ทั้งนี้	 ถ้าจะให้จ�าแนกการตีความออกมาเป็น
หมวดหมู่	เราสามารถแจกแจงออกมาได้ดังนี้

กลุ่มเกริ่นน�าและวางกรอบ	(Framework)
การแยกองค์ประกอบของสัญญาประกันภัย	
(Separation	of	Insurance	Contract)
การรวมสัญญาประกันภัย	 (Combination	 of	
Contract)
ขอบเขตของสัญญาประกันภัย	 (Contract	
Boundary)
ระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย	 (Level	
of	Aggregation)

กลุม่ทางด้านเทคนคิทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั	(Actuarial)
ทางเลือกในการใช้แบบจ�าลองในการประเมิน	
(Choice	of	Measurement	Model)
ก� า ไรขั้ นต ้นจากการให ้บ ริการตามสัญญา	
(Contractual	 Service	 Margin)	 และหน่วย
ความคุ้มครอง	(Coverage	Unit);	สัญญาที่สร้าง
ภาระ	(Onerous	Contract)
อัตราคิดลด	(Discount	Rate)	
ค่าปรับปรุงความเสีย่งส�าหรับความเสีย่งทีไ่ม่ใช่ความ
เสี่ยงทางการเงิน	(Risk	Adjustment)	

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
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กลุ่มทางด้านเทคนิคทางการบัญชี	(Accounting)
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย	(Attributable	Insurance	Expense)	
ทางเลือกปฏิบัติ	(Transition	Approach)

กลุ่มทางด้านเทคนิคของการประกันภัยต่อ	(Reinsurance)
การน�าสัญญาประกันภัยต่อไปปฎิบัติใช้	(Reinsurance	Treatment)

กลุ่มด้านการแสดงผล	(Presentation)	
การน�าเสนอผังบัญชีและการเปิดเผยงบ	(Presentation	Chart	of	Account	and	Disclosure)	
ทางเลือกของนโยบายทางบัญชี	(Accounting	policy	choices)	

	 เป็นเร่ืองทั่วไปที่แต่ละมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินจะมกีารก�าหนดขอบเขตของสัญญาประกนัภยั
ว่าอะไรที่เข้าข่ายมาตรฐานนี้และอะไรท่ีไม่เข้าข่าย	 ซ่ึงใน	
TFRS17	 เองก็ได้ก�าหนดถึงขอบเขตของตัวเองว่า	 อะไร
ที่เข้าข่ายว่าจะต้องน�ามาพิจารณาส�าหรับ	 TFRS17	 บ้าง	
เช่น	ส่วนประกอบที่เป็นส่วนของความคุ้มครอง	และส่วน
ของการลงทุนท่ีแยกออกมาจากส่วนของประกันภัยไม่ได	้
(Non	Distinct	Investment	Component)	เป็นต้น

	 โดยในบทแรกนี้เขียนขึ้นมาเพื่อจ�าแนกและ
ช�าแหละลักษณะของสัญญาประกันภัยต่าง	ๆ	ว่าอาจจะมี

บทท่ี 1 - การแยกองค์ประกอบของสัญญาประกันภัย (Separation of Insurance 
Contract)

ส่วนประกอบอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ	TFRS17	มาเจือปนได้	ซึ่ง
ส่วนประกอบอืน่ทีม่าเจือปนนีส่้วนใหญ่มาจากสญัญาประกนั
ชวีติทีม่ส่ีวนเพิม่เตมิของการลงทนุหรือพวกบริการอืน่	ๆ 	ที่
ผนวกเข้ามาพร้อมกับความคุ้มครองประกันชีวิต

	 ดังนั้น	ในบทแรกนี้จึงเน้นที่จะดึงและแยกแยะ
ส่วนทีเ่ป็นเฉพาะความคุม้ครองออกมา	ส่วนนีจึ้งไม่ค่อยมี
ปัญหากับทางธุรกิจประกันวินาศภัยเท่าไร	 เพราะมันตรง
ตัวของมันอยู่แล้ว	 (ในทางกลับกันมันถูกเขียนขึ้นมาให้
ครอบคลุมส�าหรับประกันชีวิตมากกว่า)

9.
10.

11.

12.
13.
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Separation	of	Insurance	Contract	นี้	แบ่งเนื้อหาออก
เป็น	4	ส่วน	คือ

องค์ประกอบที่เป็นการประกันภัย	 (Insurance	
Component)	
อนุพันธ์แฝง	(Embedded	Derivatives)
องค์ประกอบที่เป็นการลงทุน	 (Investment	
Component)
สัญญาในการโอนสินค้าหรือบริการที่ไม่ใช่การ
ประกัน	(Promises	to	transfer	goods	or	non-
insurance	services)

	 ในส่วน	 Insurance	Component	 นั้นก็แปล
ตรงตัวกนัอยูแ่ล้วว่า	มนัคอืองค์ประกอบทีเ่ป็นการประกนั
ภยั	กค็อือะไรทีเ่น้นความคุม้ครองเป็นหลกั	หรือถ้าให้เป็น
ภาษาทีง่่ายกว่านัน้กค็อื		อะไรทีม่ทีนุประกนัภยัทีจ่ะจ่ายเมือ่
เกิดเหตุการณ์อะไรท่ีระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ก็เรียกว่า
เป็น	Insurance	Component	ได้

	 ในส่วนของ	Embedded	Derivative	นั้น	จะ
ไม่ค่อยเกีย่วกบัแบบประกนัของทางธุรกจิประกนัวินาศภยั
เท่าไร	 เพราะมันเป็นตราสารอนุพันธ์แฝงที่ถูกสร้างขึ้นมา
พร้อมกบัสญัญาประกนัภยัท่ีมกีารลงทุนอยูข้่างในด้วย	เช่น

พวก	Callable	Bond	(คอืพนัธบัตรทีล่กูหนีส้ามารถ
เอาเงินต้นคืนให้กับเจ้าหนี้ได้เสมอ	 และหยุดจ่าย
ดอกเบี้ยในทันที)	
พวก	 Interest	 Rate	 Swap	 ที่เป็นเคร่ืองมือ
ทางการเงินทีต้่องใช้ความรู้ทางวศิวกรรมการเงิน	ที่
เป็นการแลกเปล่ียนจากดอกเบ้ียลอยตัว	(Floating	
Rate)	 ไปเป็นดอกเบี้ยคงที่	 (Fixed	 Rate)	 หรือ
จากดอกเบี้ยคงที่	(Fixed	Rate)	ไปเป็นดอกเบี้ย
ลอยตัว	(Floating	Rate)	เป็นต้น
พวก	 Currency	 Swap	 ที่เป็นเครื่องมือทางการ
เงินท่ีต้องใช้ความรู้ทางวศิวกรรมการเงิน	ท่ีเป็นการ
แลกเปลี่ยนจากอัตราค่าเงินสกุลหนึ่งไปเป็นเงิน
อีกสกุลหนึ่ง	

	 ซึง่ถ้าเราเอาเร่ืองของ	Embedded	Derivative	
มาประยุกต์กับธุรกิจประกันภัย	เท่าที่เปน็ไปได้ก็จะมีแบบ
ประกันภัยบางประเภทที่มีโอกาสเข้าข่ายได้	เช่น

GMXB	 ของประกันชีวิต	 เช่นพวก	 Guarantee	
Minimum	 Benefit	 ของอะไรต่าง	 ๆ	 ของพวก
ประกันพ่วงการลงทุน	ไม่ว่าจะเป็น	Unit	Linked	
หรือ	Universal	Life	เป็นต้น

1.

2.
3.

4.

1.
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3.
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•

แบบประกนัทีเ่บีย้ประกนัภยัท่ีเกบ็มานัน้น�าไปลงทุน
กบัสกลุเงินในประเทศ	แต่ตวัทุนประกนัภยัเป็นสกลุ
เงินต่างประเทศ	ซ่ึงแบบนีเ้ราจะเรียกว่า	เป็นพวกที่
สินทรัพย์และหนี้สินมี	Currency	หรือสกุลเงินที่
ต่างกัน	ซึ่งมันก็เหมือนกับการไปการันตีหนี้สินใน
อีกสกุลเงินหนึ่งที่แตกต่างจากฝั่งสินทรัพย์

	 ตัว	Embedded	Derivative	ในบทแรกนี้	จึง
ไม่เกีย่วข้องกบับริบทของประกนัวนิาศภยัเท่าไรนกั	แต่จะ
เกีย่วข้องกบัธุรกจิประกนัชวิีตเสยีมากกว่า	และแทบจะไม่มี
ให้เห็นในประกนัชวีติในประเทศไทยเสียด้วยซ�า้	สรุปว่าถ้า
ใครอ่าน	Embedded	Derivative	แล้วรู้สึกสับสนหรือไม่
เข้าใจ	ก็สามารถข้ามส่วนนี้ไปได้โดยไม่เป็นปัญหา	เพราะ
ไม่ได้มีผลกับธุรกิจประกันวินาศภัยโดยตรงครับ

	 ในส่วนถดัไปท่ีหลายคนค่อนข้างจะสบัสนกนัก็
คือส่วนของการแยกแยะ	Investment	Component	ซึ่ง
ในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันเพราะธุรกิจประกัน
ส่วนใหญ่จะเกิดจากการเอาเงินมาฝากก่อน	 เพื่อจะต้อง
ลงทุนให้ได้ผลตอบแทน	และไว้จ่ายเคลมในอนาคต	โดย
จะเห็นได้ชัดเจนมากในธุรกิจประกันชีวิต	

	 Investment	Component	นัน้สามารถแจกแจง
ออกมาได้	 2	 แบบ	 คือ	 แบบที่แยกการลงทุนออกมาได้
ชัดเจน	กับแบบที่แยกการลงทุนออกมาได้อย่างไม่ชัดเจน	
เป็นต้น

ส่วนที่	Distinct	(ส่วนที่แยกการลงทุนออกมาได้
อย่างชัดเจน)	ก็หมายถึง	การลงทุนโดยตรง	 เช่น	
พวก	 Unit	 Linked	 ที่มี	 Unit	 Account	 หรือ	
Account	Value	(มูลค่าบัญชี)	โดยตรงได้ตั้งแต่
วันแรก	โดยจุดส�าคญัท่ีจะบอกว่ามนัแยกการลงทุน
ออกมาได้อย่างชดัเจนคอื	การทีส่ามารถเหน็มลูค่า
เพื่อประเมินการถอนจ่ายได้เลย	หรือการที่เห็นได้
ชดัเลยว่าส่วนลงทุนของผู้ถอืกรมธรรม์ตอนนีม้อียู่
เท่าไร	เป็นต้น	ดงันัน้	ส่วนนีจ้งึไม่เกีย่วข้องกบัธุรกจิ
ประกันวินาศภัย	 เว้นเสียแต่ว่า	 แบบประกันของ
ธุรกจิประกนัวนิาศภยัจะท�าเป็นแบบ	Unit	Linked	
ที่พ่วงการลงทุน	(ในอนาคตอันไกลโพ้น)	นั่นเอง

อีกส่วนแบ่งเป็นส่วน	 Non	 Distinct	 ซ่ึงเหมือน
มันฝังเร่ืองของการลงทุนเข้าไปอยู	่ ซ่ึงส่วนใหญ่ก็
จะเป็นประเภทที่มีเงินคืนกลับไปให้ลูกค้า	โดยใน
ส่วนของประกันวินาศภัยจะมีที่เกี่ยวข้องก็ตอนที่
แบบประกันนั้นมีลักษณะที่เป็นสัญญาระยะยาว
แบบ	Return	 of	 Premium	 (ROP)	ที่มีการคืน
เบี้ยให้เมื่อครบก�าหนดสัญญา	 หรือไม่ก็เป็นพวก	
Experience	Refund	ท่ีถอืว่าแฝงอยูใ่นส่วน	Non	
Distinct	นี้	(เรียกภาษาทางการว่า	Non	Distinct	
Investment	Component)	ที่เหมือนกับการฝาก
เงินเก็บไว้ก่อนและจ่ายคืนให้ทีหลังแบบอ้อมๆ	

	 ประเด็นส�าคัญคือ	 ส ่วนที่ เป ็น	 Distinct	
Investment	Component	นั้น	 จะไม่เข้าข่าย	TFRS17	
แต่จะถือเป็นเรื่องเครื่องมือทางการเงินแทน	ในมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน	TFRS9	แต่ส่วนที่เป็น	Non	Distinct	
Investment	Component	นัน้	จะยงัถอืเป็น	TFRS17	อยู	่

	 ทั้งนี้	 ในการตีความเพื่อให้ง่ายกับการด�าเนิน
การของธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น	เราสามารถตีความ	No	
Claim	Bonus	(NCB)	ให้เป็นเหมือนส่วนลดเบี้ยประกัน
ไปเลย	 สิ่งเหล่านี้สามารถท�าเร่ืองยากให้เป็นเร่ืองง่ายได้	
โดยท่ีไม่ต้องหยบิมนัเข้ามาจัดประเภทเป็น	Non	Distinct	
Investment	Component	ให้ยุ่งยาก

	 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิต	 (เผ่ือประกัน
วินาศภัยในอนาตคอยากท�าบ้าง)	ก็จะเป็นจ�าพวก	Equity	
Index	Link	หรือ	Gold	Index	Link	ที่กรมธรรม์ระบุว่า
จะมกีารจ่ายเงินคนืตามผลประกอบการของหุ้นหรือทองค�า
ที่ลงทุนไปเป็นต้น

	 ส่วนสุดท้ายของบทแรกคือ	 Distinct	 goods	
and	services	(promises	to	transfer	goods	or	non-
insurance	 services)	 โดยมันจะเข้าข่ายของ	 TFRS15	
ซ่ึงเป็นเร่ืองการรับรู้รายได้แทน	 ซ่ึงในส่วนนี้จะเป็นพวก
บริการเสริมต่าง	ๆ	ที่เหมือนส่วน	Add	on	พ่วงเข้ามากับ
เบ้ียประกันภัย	 เช่น	 บริการ	Medical	 Service	 ที่แยก
ช�าระค่าบรกิารได้เพิม่เติมแยกต่างหาก	แต่ส่วนนีจ้ะไม่ค่อย

2. •
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พบเห็นในธุรกิจประกันวินาศภัยเท่าไรนัก	เพราะปกติจะไม่ได้เรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากบริการเสริมเหล่านี้กันอยู่แล้ว

	 โดยสรุปแล้ว	บทแรกนี้	คือการที่มาตรฐานต้องการให้	Scope	ในส่วนของ	 Insurance	Component	ออก
มาไว้	แต่ถ้าจะมีส่วนที่เป็นปลายติ่งที่เกี่ยวกับ	TFRS17	ก็จะเป็น	Non	Distinct	Investment	Component	ซึ่งเวลาลง
บัญชีนั้น	จะไม่ได้เข้าไปอยู่ในบรรทัดบนสุด	(ไม่ได้อยู่บน	Revenue	and	Service	Expense)	

	 ยกตัวอย่างของ	Non	Distinct	Investment	Component	แบบ	Return	of	Premium	(ROP)	ของแบบ
ประกันวินาศภัย	 สมมติว่า	 เบี้ยประกันคือ	 1,000	 บาท	 (จ่ายเบี้ยครั้งเดียว)	 ระยะเวลาของสัญญาคือ	 10	 ปี	 แล้วตอน	
Return	of	Premium	คือ	100	บาท	ที่ปลายปีที่	10	บริษัทประกันวินาศภัยจะลงบัญชีรับรู้รายได้	ปีละ	90	บาท	(1,000	
ลบ	100	บาท	และหารเฉลี่ย	10	ปี)	และทยอยรับรู้ไปเป็นเวลา	10	ปี	ซึ่งหมายถึงตลอด	10	ปี	จะรับรู้สะสมเป็นรายได้	
900	บาท	ซึ่ง	100	บาทที่หายไปในระหว่างทางนั้น	(จากที่ควรรับรู้จนถึง	1,000	บาท	ก็ท�าได้แค่รับรู้	900	บาท)	จะไปหัก
ล้างกับ	100	บาทที่ต้อง	Return	of	Premium	นั่นเอง
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บทท่ี 2 - การรวมองค์ประกอบของสัญญา (Combination of Insurance Contracts) 

	 ในบทท่ี	 2	 นี้	 จะส�าคัญกับทางธุรกิจประกัน
วินาศภัยมากกว่าทางประกันชีวิตเล็กน้อย	โดยในมุมมอง
ของประกันวินาศภัยนั้น	 ในบทนี้	 จะมีตัวละครอยู่	 3	ตัว	
คือ	บริษัทที่ถือกรมธรรม์	(เรียกว่า	Policyholder)	บริษัท	
Fronting	(เรียกว่า	Fronting	Company)	และบริษัทที่
รับเบี้ยประกันภัยต่อ	(Captive	Insurance	Company)	
ซึ่งทั้ง	3	บริษัทนั้น	สามารถมี	Transaction	ต่อกันด้วย
รูปแบบพิเศษอยู่แบบหนึ่ง	 ที่ท�าให้ต้องถูกหยิบยกขึ้นมา
ปรับปรุงกันใน	TFRS17

	 ในส่วนนีจ้ะเน้นในการแก้ปัญหาเร่ืองการท่ีบรษัิท
ประกนัวนิาศภยัท�า	Transaction	แบบ	“อฐัยายขนมยาย”	
โดยบริษัทที่ท�าตัวเป็น	Fronting	ได้รับเบี้ยประกันภัยเข้า
มา	 และท�าการส่งต่อเบี้ยออกไป	อันเป็นผลให้มียอดขาย
ที่มากกว่าที่ควรจะเป็น	

	 ลักษณะของการท�า	Fronting	แบบนี้หมายถึง	
จะมีบริษัทที่เป็นผู้ถือกรมธรรม์	 และจ่ายเบ้ียไปให้บริษัท
ประกันวินาศภัยที่รับเป็น	Fronting	ไว้อยู่	จากนั้นบริษัท	

Fronting	 ก็จะมีการส่งต่อโดยการจ่ายเบี้ยออกไป	 (โดย
อาจจะออกไปให้บริษัทอีกแห่งหนึ่งท่ีรับหน้าที่เป็นบริษัท
ประกันภัยต่อ)	

	 ดงันัน้	ถ้าบริษัทประกนัวินาศภยัไหนสามารถท�า	
Fronting	ได้มาก	ก็จะกลายเป็นว่าบริษัทนั้น	ๆ	สามารถ
ปั้นยอดขายไว้เท่าไรก็ได้	 (เช่นรับเบี้ยมา	1,000	ล้านบาท	
แต่ส่งเบี้ยออกผ่านไป	999	ล้านบาท)

	 ยกตัวอย่างเช่น	สมมตใิห้บริษัทประกนัวนิาศภยั
ทีเ่ป็น	“Regulated	Fronting”	ภายใต้กฎหมายไทย	รับเบ้ีย
ประกันภัยมา	100	ล้าน	และมีการส่งต่อ	99	ล้าน	ไปที่อีก
ประเทศหนึ่งในรูปแบบ	Captive	Insurance	Premium	
เวลาลงบนัทึกบญัชภีายใต้	TFRS17	นี	้จะถอืว่าให้ลงได้แค่	
1	ล้าน	ให้กบับริษัท	Fronting	ในประเทศไทยเท่านัน้	(ห้าม
ลง	100	ล้านเป็น	Revenue	และ	99	ล้าน	เป็น	Captive	
Insurance	Premium	แต่ให้ลง	1	ล้านเป็น	Net	เลย)	เพือ่
ป้องกนัการป่ันยอดขาย	(หรือท่ีเรียกกนัในภาษาทางการเงิน
ว่า	Window	Dressing)	
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	 ในบทที่	 2	 นี้	 จึงเน้นที่การป้องกันไม่ให้เกิด	
Window	Dressing	 ให้เห็นยอดขายเยอะเกินความเป็น
จริง	 ซ่ึงเป็นเทคนิคที่บางบริษัทประกันวินาศภัยในต่าง
ประเทศเคยใช้กนัในการป่ัน	Sale	Volume	ในธุรกจิประกนั
วินาศภัย

	 โดยใจความส�าคัญท่ีตีความส�าหรับบทท่ี	 2	 นี้
คือ	 ถ้าบริษัทที่เป็นผู้ถือกรมธรรม	์ (Policyholder)	 นั้น
เป็น	Same	Counterparty	หรือเครือเดียวกับบริษัทที่ท�า
หน้าที่เป็นบริษัทรับประกันภัยต่อ	 (Captive	 Insurance	
Company)	 แล้วเมื่อไร	 ในมาตรฐานนั้นจะบังคับให	้
Combine	รวมกนั	และถอืว่าการลงรายได้นัน้	จะต้องเป็น
แบบที่	Net	แล้วเท่านั้น	(ห้ามอัฐยายขนมยายเด็ดขาด)

	 อกีกรณหีนึง่ทีม่าตรฐานบงัคบัให้	Combine	ก็
คือ	ถ้าบริษัทที่เป็นผู้ถือกรมธรรม์	 (Policyholder)	ยอม
ให้มีการ	 Undertaking	 (คือท�าให้บริษัทท่ีท�าหน้าที่เป็น
บริษัทรับประกนัภยัต่อ	(Captive	Insurance	Company)	
เสมือนหนึ่งเป็นบริษัทรับประกัน	 ซึ่งหมายถึงการยินยอม
ให้	บริษัทที่เป็น	Fronting	Company	ไม่ต้องรับผิดชอบ
อะไรก็ได้	ให้	Pass	through	ปล่อยผ่านความรับผิดชอบ	
ไปที่	Captive	Insurance	Company	แต่เพียงผู้เดียว)	
อันนี้	ก็จะถือว่าต้องมีการ	Combine	เช่นกัน

	 ในทางปฏิบัติแล้ว	มีเพียง	Underwriter	ของ	
บริษัท	 Fronting	 เท่านั้น	 ที่รู้ว่า	 Transaction	 แบบนี้
คือ	Combine	หรือเปล่า	แต่คนนอกนั้นจะรู้ได้ยาก	หรือ
ถ้า	Fronting	Company	แอบท�า	Endorsement	หรือ
ไปอ้อมโลกมา	 ก็อาจจะท�าให้ตรวจไม่เจอ	 (เพราะบริษัท
ประกันชอบที่ไม่ต้อง	Combine	จะได้ดูเหมือนยอดขาย
เยอะ	ๆ)	จึงท�าให้บทนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นบทที่	 2	 เพื่อ
ให้ผู้ก�ากับดูแลและผู้ตรวจสอบบัญชีป้องกันเร่ืองของการ
ตบแต่งยอดขายนั่นเอง

	 อนึ่ง	การซื้อ	XOL	(Excess	of	Loss)	นั้นไม่
จ�าเป็นจะต้อง	Combine	 เพราะถือว่าเป็นการด�าเนินการ
ตามปกติทีพ่งึมอียูแ่ล้ว	(ไม่จ�าเป็นต้องเอายอดขายมา	Net)	
สามารถลงบัญชียอดขายตามจริงได้เลย

	 ในกร ณี ท่ีบ ริ ษัทที่ เ ป ็ นผู ้ ถื อกรมธรรม ์	
(Policyholder)	จะเป็นเครือเดยีวกนั	(Same	Counterparty)	
กับบริษัท	 Fronting	 และบริษัท	 Captive	 Insurance	
Company	ด้วย	ท�าให้บ่อยครั้งที่	Captive	Insurance	
Company	นัน้	จะส่งเงินคนืกลบัไปให้กบับริษัททีเ่ป็นผูถ้อื
กรมธรรม์	เหมือนกับเป็นการท�า	Experience	Refund	ที่
คืนให้กับผู้ถือกรมธรรม์	(Policyholder)	ซึ่งในทางปฏิบัติ
แล้ว	 ก็จะไม่ได้คืนให้กัน	 (เพราะเหตุผลทางภาษีท่ีต้อง
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เสียซ�้าซ้อน)	 ยกเว้นเสียแต่ว่าบริษัทที่เป็นผู้ถือกรมธรรม์	
(Policyholder)	 จะขาดทุนอยู่และต้องการเงินอัดฉีดจาก
ทาง	Captive	Insurance	Company

	 นอกจากนีย้งัมตัีวอย่างในกรณขีอง	Combine	
คือการที่บริษัทประกันรับงานประกันโปรเจคใหญ่	ทุนเอา
ประกันสูงเกิน	 Capacity	 ของบริษัท	 	 (อาจสูงมากกว่า
สิบล้านกว่าบาท)	 ซ่ึงบริษัทเองแบกรับความเสี่ยงไม่ไหว
เลยหาบริษัทมาท�าประกันร่วม	 (Co-insurance)	 ซ่ึงการ

ท�าแบบนี้ไม่ใช่การท�าประกันภัยต่อ		(ถ้าท�าประกันภัยต่อ	
ลูกค้าซึ่งก็คือบริษัทที่เป็นผู้ถือกรมธรรม์	 (Policyholder)	
ไม่มีทางรู้เลยว่าบริษัทประกันภัยต่อเป็นใคร	 แต่ถ้าเป็น	
Co-insurance	ลกูค้าจะรู้หมดว่ามบีริษัทไหนมารบัแชร์ไป
บ้าง)		ดังนั้นเวลาบริษัทที่เป็นผู้ถือกรมธรรม์ก็จะลงบัญชี
เฉพาะส่วนที่ตัวเองรับไว้	 	 ไม่ใช่ลงว่ายอดขายทั้งหมดคือ
สิบล้าน	(มองเฉพาะในมุมของบริษัทที่เป็นผู้ถือกรมธรรม์		
ซึ่งคือ	Party	เดียวกัน)

บทท่ี 3 - ขอบเขตของสัญญาประกันภัย (Contract Boundary)

	 ในบทนี	้จะมปีระเดน็ส�าคญัอยู	่2	เร่ือง	เร่ืองแรก	
คือเรื่องของ	Coverage	Period	และอีกเรื่องจะเกี่ยวกับ
การนับวันที่จะเริ่มคุ้มครองหรือวันที่จะเริ่มค�านวณ

	 ในเร่ืองแรกของบทท่ี	3	นี	้จะมตีวัละครทีส่�าคญัอยู่	
2	ตัว	ก็คือ	Coverage	Term	ซึ่งก็หมายถึงระยะเวลาตาม
สัญญากรมธรรม์	หรือจะเรียกว่า	Legal	Term	ก็ได้	ส่วน
อีกตัวก็คือ	Coverage	Period	ซึ่งหมายถึงระยะเวลาตาม
มาตรฐาน	TFRS17	หรือจะเรียกว่า	Accounting	Term	
ก็ว่าได้	 ใจความส�าคัญหลักก็คือการตีความ	 Coverage	
Period	ออกมานั่นเอง

	 โดยในธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นอาจจะพบเจอ	

Coverage	Period	ทีม่ากกว่าหรือเท่ากบั	Coverage	Term	

	 ยกตวัอย่างเช่น	สมมตว่ิาสญัญาของ	Engineering	
คือ	3	ปี	(จะมี	Coverage	Term	คือ	3	ปี)	แต่	Coverage	
Period	นั้น	อาจจะเป็น	5	ปี	ก็ได้	(เพราะจะมีอีก	2	ปี	ที่
ต้องรับผิดชอบเร่ือง	Warrantee	 ตอนท้ายอีก	 2	 ปี	 จึง
ท�าให้	Coverage	Period	นั้นยาวกว่า	Coverage	Term)

	 ตวั	Coverage	Period	นีจ้ะมผีลในการประเมนิ
ว่าต้องใช้โมเดลไหนในการค�านวณ	

ถ้า	Coverage	Period	<=	1	ปี	นั้น	จะสามารถ
ใช้โมเดลการค�านวณอย่างง่ายได้	(ใน	TFRS17	จะ
เรียกว่า	PAA	Approach)

•
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ถ้า	Coverage	Period	>	1	ปี	นั้น	จะต้องมีการท�า	
PAA	Eligibility	Test	อีกทีหนึ่ง	ถ้าผ่าน	PAA	
Eligibility	 Test	 ได้	 ก็จะสามารถใช้โมเดลการ
ค�านวณอย่างง่ายได้	 (แต่สูตรก็จะไม่เหมือนกับ	
PAA	Approach	ที่	Coverage	Period	เท่ากับ	
1	ปี)	แต่ถ้าไม่ผ่าน	PAA	Eligibility	Test	แล้ว
ถงึจะหนัมาใช้โมเดลการค�านวณแบบทัว่ไป	(GMM	
Approach)	โดย	Fulfillment	Cash	Flow	(ของ
วิธี	GMM	Approach	ซึ่งจะอยู่ในบทหลัง)	นั้น	ก็
จะใช้ตาม	Coverage	Period	ไปด้วย

	 อีกตัวอย่างหนึ่ง	 ที่เป็นตัวอย่างปกติก็เช่น	
Single	Premium	คุ้มครอง	3	ปี	นั้น	จะมี	Coverage	
Term	3	ปี	และ	Coverage	Period	3	ปี		ซึ่งในตัวอย่าง
นี้	 มี	 Coverage	 Period	 >	 1	 ปี	 แต่อาจจะผ่าน	 PAA	
Eligibility	Test	และใช้เพียงโมเดลการค�านวณอย่างง่าย	
(PAA	Approach)	ก็ได้

	 มีประเด็นท่ีน่าสนใจอยู ่อีกเร่ืองหนึ่งส�าหรับ
บริษัทประกันภัยต่อ	 นั่นก็คือ	 Coverage	 Period	 ของ	
Risk	Attaching	Reinsurance	(หรอืกค็อื	สญัญาประกนั
ภัยต่อ)	นั้นส่วนใหญ่จะยาวกว่า	Coverage	Period	ของ
สัญญากรมธรรม์ที่รับมาจากบริษัทประกัน	 เพราะสัญญา
ประกันภัยต่อนั้นดูเป็นชุดๆ	 แบบ	 Treaty	 (ไม่ได้ดูเป็น
สัญญากรมธรรม์เหมือนบริษัทประกันภัยทั่วไป)

เช่น	Treaty	ที่ต่ออายุปีละครั้ง	และ	Coverage	
Period	ของกรมธรรม์คือ	3	ปี	ก็จะได้	Coverage	
Period	ของ	Treaty	คือ	3	+	1	=	4	ปี
เช่น	Treaty	ทีต่่ออาย	ุ2	ปีต่อคร้ัง	และ	Coverage	
Period	ของกรมธรรม์คือ	2	ปี	ก็จะได้	Coverage	
Period	ของ	Treaty	คือ	2	+	2	=	4	ปี

	 สรุปคือ	Treaty	ของสัญญาประกันภัยต่อนั้น	
ไม่ได้ดูทีละกรมธรรม์	มันจะต้องเผื่อเวลาให้มัน	Run	Off	
ไปด้วย	และถ้าต่ออายุทุกปี	ก็หมายถึง	ต้องเผื่อเวลา	Run	
Off	ไป	1	ปี	แต่ถ้าต้องต่ออายุทุก	2	ปี	ก็หมายถึงว่าต้อง
เผื่อเวลา	Run	Off	ไป	2	ปี	เป็นต้น	ดังนั้น	บริษัทประกัน
ภัยต่อจึงมีแนวโน้มที่ต้องใช้หลักโมเดลการค�านวณแบบ

ทั่วไป	(GMM	Approach)	เนื่องจาก	Coverage	Period	
ที่มากกว่า	1	ปี

	 ในส่วนสดุท้ายของบทที	่3	นี	้กจ็ะเป็นเร่ืองของการ
นบัวนั	โดยตวัละครในส่วนนีก้จ็ะม	ี“Enter	into	Contract”	
vs	“Risk	of	Contract	Incepts”	vs	“Valuation	Date”	

Enter	into	Contract	คอื	วนัท่ีรับเบีย้หรือเงินเข้ามา
ส่วน	 Risk	 of	 Contract	 Incepts	 คือวันท่ีเร่ิม
คุ้มครอง	(ถ้าเกิดเหตุก่อนวันนี้คือไม่จ่าย)	
ตัวสดุท้าย	Valuation	Date	กค็อืวนัท่ีท�าการประเมนิ	

	 ดงันัน้	เงินทีรั่บมาก่อนวนัทีเ่ร่ิมคุม้ครอง	(Enter	
into	Contract	เกิดขึ้นก่อน	Risk	of	Contract	Incepts)	
กจ็ะเรียกว่า	Advance	Premium	ซ่ึงเร่ืองนีก้เ็ป็นเร่ืองปกติ
ทีเ่คยอยูใ่นหลกัการเดมิ	ก่อนทีจ่ะมาอยูใ่น	TFRS17	เพยีง
แต่หลักการเดิมนั้นจะถือเป็นหนี้สินอื่น	ส่วน	TFRS17	นี้
จะถือว่าอยู่ในส่วนหนี้สินจากการประกันภัยเลย	 (ท�าให้
มีความต่างจากเมื่อก่อนท่ีเมื่อก่อนนั้นจะให้ถือว่าอยู่ใน	
Accounting	Item	จ�าพวก	Prepaid	Premium)

ตัวอย่างเพิ่มเติมที่มีการตีความและเห็นได้อยู่ทั่วไปก็คือ
Enter	 into	 Contract	 ที่อยู่วันเดียวกับ	 Risk	
of	 Contract	 Incepts	 ก็คือ	 การจ่ายเบี้ยแล้ว
คุ้มครองเลย
Valuation	Date	อยู่หลังวัน	Risk	of	Contract	
Incepts	นั้น	ก็จะเริ่มค�านวณ	UPR	จากวัน	Risk	
of	Contract	Incepts
พวกคุม้ครองก่อน	แล้วเงินสดเกบ็ตามมาทหีลงั	(อนั
นี้จะถือว่า	Risk	of	Contract	Incepts	อยู่ก่อน	
Enter	into	Contract	พวกนีก้จ็ะเรยีกคลา้ยหลัก
การสมยัก่อน	คอืจะเรียกว่า	Due	Premium	กไ็ด้)

	 สรุปได้ว่า	บทท่ี	3	นีจ้ะกล่าวถงึเร่ืองเกีย่วกบัระยะ
เวลาและการนบัวนัเป็นหลกั	โดยส่วนทีส่�าคญัทีจ่ะมผีลกบั
บทหลัง	ๆ 	นั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตีความ	Coverage	
Period	ที่จะมีผลกับการเลือกใช้โมเดลการค�านวณและมี
ผลต่อการรายงานงบการเงิน	ซึ่งจะกล่าวในบทที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องนี้โดยเฉพาะในภายหลัง

•

•

•

•

•

•

•
•

•
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	 บทที	่4	นี	้จะเน้นเร่ืองการจัดกลุม่จัดประเภทของ
แบบประกันภัย	โดยประเด็นส�าคัญคือ	การจัด	Portfolio	
ของ	TFRS17	นั้น	จะจัดโดยเงื่อนไข	2	อย่างนี้	คือจะต้อง
จัดการด้วยกนั	(Manage	Together)	และมลีกัษณะความ
เสี่ยงที่คล้ายกัน	 (Similar	Risk	Nature)	 เช่น	ระยะสั้น
และยาวควรแยกออกจากกัน	เป็นต้น

	 บ่อยครั้งที่เราจะเห็นว่าในการจัดกลุ่มของแบบ
ประกันภัยในการรายงานแบบอื่น	เช่น	ใน	RBC	ของบาง
ประเทศนั้น	 บางทีก็จัดกลุ่มโดยอ้างอิงถึงการจัดการด้วย
กัน	 (Manage	 Together)	 แต่เพียงอย่างเดียว	 และไม่
ได้น�าเร่ืองลักษณะความเสี่ยงที่คล้ายกัน	 (Similar	 Risk	
Nature)	 มาพิจารณาด้วย	 และนั่นก็จะท�าให้	 TFRS17	
แตกต่างกับ	RBC	ได้

	 แต่ในทางปฏบิตัแิล้ว	ในการจัดกลุม่จัดประเภท
ของแบบประกันภัยระหว่าง	RBC	กับ	TFRS17	นั้น	ควร
จะสอดคล้องกนั	หรืออย่างน้อย	TFRS17	ซ่ึงเป็นมาตรฐาน
ใหม่และใช้ข้อมลูค่อนข้างเยอะ	ควรจะมคีวามสอดคล้องกบั
การจัดกลุม่จัดประเภทตาม	RBC	ไปเลย	ซ่ึงจะมปีระโยชน์

บทท่ี 4 - ระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย (Level of Aggregation)

ในเร่ืองของการจัดการฐานข้อมลูและไม่เป็นภาระต้นทุนกบั
ภาคธุรกิจจนเกินไป

	 จุดสงัเกตของธรุกจิประกนัวนิาศภยัคอื	Marine,	
Fire,	Engineering	นัน้เป็นได้ทัง้สญัญาระยะสัน้และระยะ
ยาวได้	เพียงแต่ใน	RBC	ตอนนี้	จะจัดให้	Marine,	Fire,	
Engineering	เข้าไปอยูใ่นสญัญาระยะสัน้เท่านัน้	ซ่ึงกถ็อืว่า
เป็นเร่ืองดทีีท่�าให้การค�านวณไม่ยุง่ยาก	และ	TFRS17	อาจ
จะยึดหลักในการจัดกลุ่มจัดประเภทตามแบบ	 RBC	 ใน
ปัจจุบันเพื่อความไม่ยุ่งยากก็เป็นได้	 ยกตัวอย่างเช่น	 ใน
ตอนนี้	 Portfolio	 ของธุรกิจประกันวินาศภัย	 ก็จะมีการ
จัดกลุ่มถึง	15	Class	ตามแบบของ	RBC	และ	TFRS17	
ก็น่าจะสามารถจัดกลุ่มเป็น	15	Portfolio	ตาม	15	Class	
แบบนี้ได้	

	 ที่ส�าคัญคือแต่ละบริษัทจะต้องอธิบายให้ได้ว่า	
แต่ละ	 Portfolio	 ที่จัดกลุ่มมานั้น	 เราจัดการมันด้วยกัน	
(Manage	 Together)	 และมีลักษณะความเสี่ยงที่คล้าย
กัน	(Similar	Risk	Nature)	จริงหรือไม่
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	 ในส่วนของรายงานงบการเงิน	ส�าหรับ	Portfolio	นั้น	
เราจะเรียกว่า	Unit	of	Account	of	Presentation	ซึ่งสุดท้ายก็
เหมอืนกบัการท�า	Mini	Financial	Statement	ทีม่งีบก�าไรขาดทนุ	
(P&L)	กับงบดุล	(Balance	Sheet)	ของแต่ละ	Portfolio	ออก
มา	เพียงแต่เราจะไม่เรียกมันว่า	Financial	Statement	เท่านั้น
เอง	ซึ่งความยุ่งยากในเรื่องนี้ก็คือ	บางบริษัทขนาดเล็กนั้น	อาจ
จะไม่เคยท�าพวกนี้มาก่อน	 เพราะถ้าจะท�าก็ต้องมี	 Income	vs	
Expense	และม	ีBottom	Line	ทีเ่ป็นก�าไรของแต่ละ	Portfolio	

	 อกีส่วนหนึง่ทีล่งรายละเอยีดลงมาจาก	Portfolio	นัน้	
เราจะเรียกว่า	Cohort	และ	Profitability	ซึ่งสามารถวิเคราะห์
ดูได้พร้อมกัน	 โดยเราจะเรียกมันว่า	 Unit	 of	 Account	 of	
Measurement

	 ความยุง่ยากคอื	เมือ่ก่อนนัน้เราสามารถดวู่าบริษัทจะ
ก�าไรอย่างไรตาม	Portfolio	หรืออาจจะดทูัง้บริษัทรวมกนักไ็ด้	แต่
ส�าหรับ	TFRS17	แล้ว	จะต้องมีการ	Test	แบบประกันแต่ละตัว
ก่อนทีจ่ะขายว่า	แบบท่ีจะขายนัน้จะมกี�าไรหรอืไม่	และถ้าไม่ก�าไร
นัน้	จะเรียกมนัว่าอะไร	(ใน	TFRS17	จะเรียกว่า	Onerous	ซ่ึงจะ

กล่าวในบทหลัง	ๆ )	นั่นก็แปลว่า	TFRS17	บังคับให้
ต้องท�า	Pricing	อย่างละเอียดและท�า	Profitability	
Test	 ก่อนทุกตัว	 และในจุดนี้จะเป็นประเด็นใหญ่
ที่บริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยจะต้องหัน
มาท�า	Pricing	และ	Profitability	Test	กันอย่าง
จริงจังมากขึ้นใน	Product	Level	(ไม่สามารถท�าแค่
ตั้งราคาตาม	Tariff	แล้วก็เอาไปขายเลย)

	 อนึ่ง	ถ้าต้องการจะจัดกลุ่มให้อยู่ในกลุ่ม
เดียวกันนั้น	 บริษัทจะต้องออกกรมธรรม์ห่างกันไม่
เกิน	1	ปีตามในมาตรฐานข้อ	22	ของ	TFRS17

	 ทั้งนี้	 ในการจัดกลุ่ม	 Cohort	 นั้น	 ใน	
TFRS17	ให้ทางเลอืกในการพจิารณาใช้	Underwriting	
Year	หรือ	Policy	Year	ก็ได้	ซึ่งแน่นอนว่า	ธุรกิจ
ประกันวินาศภัยนั้นปกติจะเลือกใช้	Underwriting	
Year	เพราะต้องเก็บข้อมูลเป็น	Transaction	เวลา
จัดกลุ่ม	Cohort	(ในทางกลับกัน	ธุรกิจประกันชีวิต
จะเลือกใช้	Policy	year	ในการจัดกลุ่ม	Cohort)

หมายเหตุ : บทความนี้ได้เขียน
ขึ้นมาจากความเห็นส่วนตัวของ
ผู้เขียนตามความเข้าใจถึงแนว
ปฏบัิติของธุรกจิประกนัวนิาศภยั
ทีไ่ด้รวบรวมมาจากแถบประเทศ
เพือ่นบ้านของไทย	ซ่ึงคดัมาเฉพาะ
ส่วนท่ีคดิว่าส�าคญัเท่านัน้และอาจ
ไม่ได้ครอบคลมุถงึทกุความเป็น
ไปได้ทั้งหมด






