สวัสดีแอคชัวรี ฉบับที่ 61 นี้ เป็นเนื้อหาที่เกี่ยว
กับ IFRS17 โดยเฉพาะ เพราะบริษทั ประกันภัยมากกว่าครึง่
ได้เริม่ ด�ำเนินการไปเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ซึง่ เราจะแบ่งเนือ้ หา
ออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรกเป็นส่วนที่เน้นถึงบทบาทและ “หน้าที่
ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใต้ IFRS17” โดยตรง
ซึ่งเป็นการเรียบเรียงจาก AAE Discussion Paper ของ
สมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งยุโรป ซึง่ มีชอื่ หัวข้อภาษา
อังกฤษว่า “Roles of Actuaries in Relation to IFRS17”
โดยบทความนีไ้ ด้ตพี มิ พ์ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่
ผ่านมา ผมจึงขออนุญาตน�ำมาแปลเป็นภาษาไทยเพือ่ ถ่ายทอด
มุมมองของทางฝั่งยุโรปที่มีต่อ IFRS17 ให้เห็นกันครับ
และเนือ้ หาส่วนหลักของฉบับนีค้ อื เรือ่ ง “แนวปฏิบตั ิ
และการตีความ TFRS17 ส�ำหรับธุรกิจประกันวินาศภัยไทย”
ซึง่ ต้องการเขียนขึน้ ในภาษาทีท่ ำ� ให้ทกุ คนเข้าใจได้งา่ ยว่ามัน
เป็นอย่างไรและท�ำไมถึงมีแนวปฏิบัติเกิดขึ้น รวมถึงแนว
ปฏิบตั ใิ นเนือ้ หาตอนต้นนัน้ มีประเด็นส�ำคัญอยูต่ รงไหนบ้าง
จุดสังเกตอย่างหนึง่ คือ TFRS17 นัน้ เป็นมาตรฐาน
รายงานทางการเงินทีเ่ ขียนขึน้ มาเป็น Principle-based  นัน่
ก็หมายความว่า TFRS17 นั้นเป็นการเขียนหลักการโดย
กว้างๆ ว่ามาตรฐานควรจะเป็นอย่างไร เพื่อให้แต่ละบริษัท
ได้น�ำไปตีความกันอีกทีหนึ่ง
โลกในยุคของ Principle-based จึงค่อนข้างแตก
ต่างกับโลกสมัยของ Rule-based อย่างสิ้นเชิง ซึ่งโลกของ
Principle-based นั้น จะต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญ

Hello
from
Editor!
พิเชฐ เจียรมณีทวีสนิ (ทอมมี)่
บรรณาธิการ

เฉพาะด้านทัง้ ผูก้ ำ� กับและผูท้ ตี่ อ้ งใช้งานมาตรฐานนีใ้ ห้สามารถ
พูดคุยหรืออภิปรายกันได้วา่ อะไรคือสิง่ ทีต่ คี วามแล้วสอดคล้อง
ตามมาตรฐาน
ทั้งนี้ การตีความ TFRS17 นี้ แต่ละธุรกิจก็สามารถ
เขียนแนวปฏิบัติ (Guidance Note) ออกมาให้เหมาะสมกับ
ธุรกิจของตัวเองได้ โดยแนวปฏิบัตินี้ไม่ใช่คู่มือการท�ำงาน
(Operating Manual) แต่เป็นเพียงแนวปฏิบัติในภาพรวมที่
เป็นเหมือน Benchmark หรือแนวทางตัง้ ต้นให้ธรุ กิจได้เลือกใช้
ซึง่ ถ้าแต่ละบริษทั ต้องการตีความทีแ่ ตกต่างกันออกไปเนือ่ งจาก
บริบทที่เฉพาะของตัวเอง ก็ยังสามารถท�ำได้อยู่เช่นกัน เพราะ
ว่านี่คือ Principle-based ไม่ใช่ Rule-based อีกต่อไป
วารสารฉบับนี้ มีไว้เพื่อให้ “สมาชิกของสมาคมนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย” และ “บุคคลทั่วไป” ที่สนใจเรื่องราว
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินของสวัสดิการในสังคม ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดสวัสดีแอคชัวรีย้อนหลังได้ที่ www.soat.
or.th
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ก้สมาคมแอคชั
าวไปกับ วรีไทย

สมาคมนักคณิตศาสตร์ฯ อยากจะขอฝากให้พี่น้องชาวแอคชัวรี เข้าไปกดติดตาม
YouTube Channel ที่ “SOAT Thailand” และกดไลก์แฟนเพจ “The Society of
Actuaries of Thailand” เพื่อติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของสมาคมฯ

ผลการด�ำเนินงานคณะกรรมการสมาคมฯ
1. คุณนิตพิ งษ์ ปรัชญานิมติ อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมงานการอภิปรายแบบโต๊ะกลม (Roundtable discussion)
เรื่อง ยุทธศาสตร์การรับมือและฟื้นฟูธุรกิจประกันภัยท่ามกลางวิกฤติการณ์ COVID-19 โครงการศึกษาผลกระทบของ
ธุรกิจประกันภัยไทยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และศึกษารูปแบบการ
ด�ำเนินธุรกิจและทิศทางและรูปแบบการก�ำกับดูแลตลอดจนการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยที่เหมาะสม จัดโดย ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00
- 12.00 น. ผ่านการอภิปรายออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams (การจัดอภิปรายในรูปแบบภาษาอังกฤษ)
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2. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ และคุณนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต อุปนายกสมาคมฯ และคุณธัญนพ
เหล่าสุขศรีงาม เข้าร่วมประชุมคณะท�ำงานเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ครั้งที่ 2/2564
จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน
2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ทางออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Teams
3. คุณพิเชฐ เจียรมณีทวีสิน นายกสมาคมฯ และคุณนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต อุปนายกสมาคมฯ และคุณธัญนพ
เหล่าสุขศรีงาม เข้าร่วมประชุมคณะท�ำงานเพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ครั้งที่ 3/2564
จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (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
ประกันภัยแห่งสหรัฐอเมริกา (SOA) โดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็นสมาชิก และผูท้ สี่ นใจ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้ความ
รู้ในด้านประสบการณ์การสอบ เคล็ดลับในการสอบ และประสบการณ์การท�ำงานในภาคธุรกิจประกันชีวิต 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
ประกันภัยแห่งสหรัฐอเมริกา (SOA) โดยมีกลุม่ เป้าหมายเป็นสมาชิก และผูท้ สี่ นใจ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้ความ
รู้ในด้าน IFRS17 Implementation in Thailand Sectorในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 - 18.30 น. ผ่านทาง
โปรแกรม Zoom (ภาษาอังกฤษ)
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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 ได้เชิญวิทยากรทั้งในและนอกประเทศมาบรรยายเพื่อให้ความรู้ในงานสัมมนาครั้งนี้โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ
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�ำหรับผูส้ นใจเข้าร่วมสัมมนา 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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หน้าที่ของนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยภายใต้
Credit : AAE Discussion paper - Roles of Actuaries
in relation to IFRS17

IFRS17

แปลและเรียบเรียงโดย - อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)
พอดีผมได้ไปอ่านเจอบทความต่างประเทศทีน่ า่ สนใจเข้าอยูบ่ ทความหนึง่ ซึง่ เป็น AAE Discussion paper
ของ สมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งยุโรป ซึง่ มีชอื่ หัวข้อภาษาอังกฤษ ว่า “Roles of Actuaries in relation
to IFRS17” ซึง่ ได้ตพี มิ พ์ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทีผ่ า่ นมา ผมจึงขออนุญาตน�ำมาแปลเป็นภาษาไทยเพือ่
ถ่ายทอดมุมมองของทางฝัง่ ยุโรปทีม่ ตี อ่ IFRS17 ให้เห็นกันครับ
หวังว่าบทความนี้จะเป็นบทความ TFRS17 ที่
เรียบเรียงขึ้นส�ำหรับคนไทยอีกเรื่องหนึ่ง และให้มุมมอง
และประโยชน์ทั้งต่อนักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักบัญชี
ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารของบริษัทประกันภัย รวมถึงนัก
วิเคราะห์และนักลงทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจประกันภัยครับ
บทคัดย่อ
Actuarial Association of Europe (AAE)
สมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งยุโรปได้ยอมรับแง่
มุมต่างๆในการปรับปรุงที่ก�ำหนดโดยมาตรฐาน IFRS 17
อย่างไรก็ตาม AAE ตระหนักถึงความซับซ้อนในระบบ
ใหม่และการเรียกร้องส�ำหรับบทบาทที่โดดเด่นของนัก
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คณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งในหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตาม
IFRS 17 และผู้ตรวจสอบบัญชีด้านการประกัน
IFRS 17 มีช่องว่างมากส�ำหรับการตีความและ
ความไม่สอดคล้องกันในสมมติฐานและกระบวนวิธรี ะหว่าง
บริษทั ต่างๆ AAE สังเกตว่าวิธหี นึง่ ในการจัดการกับความ
ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับหลักการและการรักษาแนวทางให้
สอดคล้องกลมกลืนกันมากขึ้น คือ การสนับสนุนให้ใช้วิธี
การมาตรฐานและหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยซึง่ ด�ำเนิน
การโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการศึกษาและประสบการณ์ใน
การประเมินมูลค่าหนี้สินประกันภัย
ดังนั้น AAE เชื่อว่านักคณิตศาสตร์ประกัน

ภัยสามารถและควรจะต้องมีหน้าที่ในการจัดท�ำบัญชี
IFRS 17 ให้กับบริษัทประกันภัย และการมีส่วนร่วมของ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในลักษณะนี้จะเพิ่มความเป็น
มืออาชีพและความสม�่ำเสมอในการประเมินมูลค่าหนี้สิน
ประกันภัยภายใต้ IFRS 17 AAE ยังเชื่อว่า ควรก�ำหนด
บทบาทดังกล่าวให้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการก�ำกับดูแล
ด้านการบัญชี (Accounting Regulatory framework)
ส�ำหรับบริษัทประกันภัย
ในการพิจารณาการตรวจสอบบัญชี IFRS 17
AAE ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของผู้
ตรวจสอบบัญชีทเี่ กีย่ วข้องกับการจัดเตรียมและการตรวจ
สอบงบการเงิน AAE จึงเสนอที่จะร่วมมือกับวิชาชีพการ
ตรวจสอบเพื่อก�ำหนดกรอบทางกฎหมายที่ดีที่สุดส�ำหรับ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยและผู้สอบบัญชีที่จะร่วมมือ
กัน โดยผู้สอบบัญชีจะต้องมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน
คณิตศาสตร์ประกันภัยในการตรวจสอบหนีส้ นิ ประกันภัย
IFRS 17
AAE คาดหวังว่าข้อเสนอเหล่านีจ้ ะน�ำไปสูค่ วาม
สอดคล้องในวิธีการและการตีความซึ่งจะสนับสนุนจุดมุ่ง
หมายส�ำคัญบางประการของมาตรฐาน IFRS 17 AAE
พร้อมที่จะขยายข้อเสนอเหล่านี้ รวมทั้งก�ำหนดกรอบการ
ท�ำงานเพิ่มเติมที่อาจน�ำไปใช้กับบทบาทที่จ�ำเป็นของนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยในการจัดเตรียมและตรวจประเมิน
และพิจารณาการศึกษาและมาตรฐานเพิ่มเติมที่อาจเป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิก
AAE ได้ยอมรับแง่มุมต่างๆในการปรับปรุงที่
ก�ำหนดโดยมาตรฐาน IFRS 17 ซึ่งประกอบไปด้วย ความ
สอดคล้องของตลาด (Market consistency), ค่าเผื่อ
ความเสี่ยง (Allowance for risk), ความสอดคล้องและ
การเปรียบเทียบในบัญชีของบริษัทประกันภัยและประกัน
ภัยต่อต่างๆ และการรับรู้ผลก�ำไรที่สอดคล้องกับรายได้
พื้นฐาน อย่างไรก็ตาม AAE ตระหนักถึงความซับซ้อนใน
ระบบใหม่และการเรียกร้องส�ำหรับบทบาทที่โดดเด่นของ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งในหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติ
ตาม IFRS 17 และผู้ตรวจสอบบัญชีด้านการประกัน

ตามที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้ IFRS 17 มีช่อง
ว่างมากส�ำหรับการตีความและความไม่สอดคล้องกันใน
สมมติฐานและกระบวนวิธีระหว่างบริษัทต่างๆ โดยมีองค์
ประกอบ เช่น
 เบีย้ ประกันภัยสภาพคล่อง (Illiquidity premium)
 อัตราคิดลด

(Discount rates)
 ขอบเขตของสัญญา (Contract boundaries)
 ก� ำ ไรขั้ น ต้ น จากการให้ บ ริ ก ารตามสั ญ ญา
(Contractual Service Margin: CSM)
 การทดสอบสัญญาที่สร้างภาระและการจัดสรร
ส่วนขาดทุน (Onerous contracts test and
allocation of loss)
 การปฏิ บั ติ ใ นช่ ว งเปลี่ ย นแปลง (Transition
treatment)
 หน่วยความคุ้มครอง (Coverage units)
 ค่าปรับปรุงความเสี่ยง (Risk adjustments)
 การจั ด สรรต้ น ทุ น และการเลื่ อ นเวลา (Cost
allocation and deferral)
 การปฏิบต
ั ทิ างธุรกิจร่วมกัน (Mutual business
treatment)
 การใช้ Premium Allocation Approach
(PAA) และ
 แนวทางรายได้ เ บ็ ด เสร็ จ อื่ น ๆ (Other
Comprehensive Income: OCI)
ช่องในการตีความนี้ อาจน�ำไปสู่วิธีการที่แตก
ต่างกัน ซึง่ ใช้กบั พารามิเตอร์ทแี่ ตกต่างกันออกไปในหลาย
บริษทั เมือ่ ไม่มกี ารประยุกต์ใช้แนวทางทีส่ อดคล้องกันจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตผิ า่ นการศึกษาและประสบการณ์
ในด้านนีแ้ ละสามารถน�ำมาตรฐานมาปฎิบตั ไิ ด้ AAE สังเกต
ว่าวิธีหนึ่งในการจัดการกับความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับ
หลักการและการรักษาแนวทางให้สอดคล้องกลมกลืนกัน
มากขึ้น คือ การสนับสนุนให้ใช้วิธีการมาตรฐานและหลัก
การคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งด�ำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ
ทีผ่ า่ นการศึกษาและประสบการณ์ในการประเมินมูลค่าหนี้
สินประกันภัย
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AAE เชื่อว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะเป็น
ศูนย์กลางในการจัดท�ำบัญชี IFRS 17 สิง่ นีเ้ กิดขึน้ กับบริษทั
ส่วนใหญ่ ที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอยู่ในต�ำแหน่งที่
ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและน�ำมาตรฐานมาใช้ เป็นผลให้
AAE เชื่อว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยควรต้องมีบทบาท
ตามกฎหมายในการ (ก) การจัดเตรียมและ (ข) การตรวจ
สอบบัญชีภายใต้ IFRS 17 เราคาดหวังว่าสิ่งนี้จะน�ำไปสู่
ความสอดคล้องในวิธีการและการตีความซึ่งจะสนับสนุน
จุดมุ่งหมายหลักบางประการของมาตรฐานนี้
ในปี 2018 AAE ได้สรุปค�ำแนะน�ำสั้น ๆ สอง
ข้อที่อธิบายถึงภาระหน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ในการมองเห็นบทบาทตามกฎหมายดังกล่าว
ก. ภาระผูกพันในการด�ำเนินการของนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยในบริษัท
ในมุมมองของเรา เพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดการ
ของบริษัทประกันภัยมีความเข้าใจในการท�ำงานของนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับ IFRS 17 นัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับผิดชอบงานควรจะต้องเตรียม
รายงานภายในต่ อ ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ประกั น ภั ย โดย
ครอบคลุมวิธกี ารทีป่ ระยุกต์ใช้เป็นอย่างน้อย, สมมติฐานที่
ใช้, ข้อมูลทีใ่ ช้, การระบุการใช้ดลุ ยพินจิ ทีใ่ ช้, และผลลัพธ์ที่
รวมการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity) ทัง้ นี้ รายงาน
ควรระบุดว้ ยว่าข้อมูลส่วนไหนทีต่ อ้ งเปิดเผยต่อสาธารณะ
ข. ภาระผูกพันในการด�ำเนินการของนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยในฐานะผู้ตรวจสอบ
นอกจากนี้ ในการตัดสินและการหาข้อสรุปเพือ่

ด�ำเนินการตรวจสอบงบการเงินทีจ่ ดั ท�ำขึน้ ภายใต้ IFRS 17
ผูส้ อบบัญชีควรจะต้องมีรายงานทีจ่ ดั ท�ำโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
คณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่าลักษณะและความ
ซับซ้อนของผลงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยถูกสะท้อน
ให้เห็นในงานตรวจสอบอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ รายงานควร
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของผูส้ อบบัญชีและควรครอบคลุม
อย่างน้อยที่สุดตามที่กล่าวถึงภายใต้ (ก) ข้างต้น
ในขณะทีก่ ระบวนการรับรองในสหภาพยุโรปใกล้
เข้ามา AAE จะพัฒนาข้อเสนอของตนเพือ่ ระบุรายละเอียด
เพิ่มเติม รวมถึงจะกล่าวถึงความหมายของบทบาทในทาง
ปฏิบัติ และผลกระทบต่อการท�ำงานของนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยทั้งในฐานะผู้จัดเตรียมและการร่วมมือกับผู้
ตรวจสอบบัญชี
บทความนี้กล่าวถึง บทบาทตามกฎหมายของ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รองรับ IFRS 17 ในสหภาพ
ยุโรป ภายใต้หัวข้อต่อไปนี้:
 งานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยคืออะไร?

 ความรับผิดชอบของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

คืออะไร?
 มาตรฐานและข้อบังคับใดก�ำหนดบทบาท?
 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคนใดมีบทบาทเหล่านี?้
 นักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องปฏิบัติตามข้อ
ก�ำหนดอะไรบ้าง?

ส�ำหรับแต่ละบทบาททีเ่ สนอไปสองส่วน บทความ
ต่อไปนี้จะตอบค�ำถามเหล่านี้

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในบริษัท (The Actuary in the insurance company)
ในหลายๆแง่มมุ การประเมินมูลค่าหนีส้ นิ ประกัน
ภัยของ IFRS 17 มีความคล้ายกับวิธีการและสมมติฐานที่
ใช้ในการค�ำนวณข้อก�ำหนดของ Solvency II (คล้ายคลึง
กับลักษณะการก�ำกับของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งคือ
RBC2) แม้จะมีความแตกต่างทางเทคนิค แต่บริษัทส่วน
ใหญ่ก็พยายามที่จะประสานหลักการ ค�ำจ�ำกัดความ และ

010

เทคนิคการค�ำนวณ ให้สัมพันธ์กัน
บทบาทตามกฎหมายส�ำหรับนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับ IFRS 17 ในบริษัทประกันภัย
อาจถูกดึงมาจากข้อบังคับใน Solvency II ที่มีอยู่ หลาย
ประเทศที่อยู่ภายใต้ Solvency II ได้ด�ำเนินการเพิ่มเติม

และก�ำหนดข้อก�ำหนดทางกฎหมายเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย รวมถึงการทบทวนการท�ำงาน
ของฝ่ายนี้ ยกตัวอย่างเช่น Head of Actuarial Function
เป็นบทบาทตามกฎหมายในไอร์แลนด์และสเปน และเจ้าของ
บริษทั จะต้องแสดงความคิดเห็นและออกรายงานเกีย่ วกับ
ข้อก�ำหนดทางเทคนิคทุกปี
นอกจากนี้ บ ทบาทตามกฎหมายของนั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการแต่งตั้งยังมีอยู่ในเขต
อ�ำนาจศาลบางแห่ง
เป้าหมายของเราในบทความนี้ คือ การมุ่งเน้น
ไปที่บทบาทของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับ
การรายงานความรับผิดชอบต่างๆภายใต้ IFRS 17 เราจะ
หารือเกี่ยวกับการท�ำงานร่วมกันและการหาแรงบันดาลใจ
จากบทบาทตามกฎหมายอืน่ ๆ ทีม่ อี ยูข่ องนักคณิตศาสตร์
ประกันภัย แต่เราไม่ได้มเี จตนาทีจ่ ะแนะน�ำการเปลีย่ นแปลง
หรือเพื่อรวมบทบาทเหล่านี้เข้าด้วยกัน

ส�ำหรับการค�ำนวณเงินกองทุนและประเมินความสามารถ
ในการช�ำระหนีไ้ ด้ของบริษทั ตลอดจนงานอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการบริหารความเสี่ยง การพิจารณารับประกันภัย และ
การประกันภัยต่อ
ผลลัพธ์ของกระบวนการรายงานทางการเงิน
IFRS 17 คาดว่าจะได้มาตามสมมติฐานที่คล้ายคลึงกันใน
การค�ำนวณ Solvency II สมมติฐานเหล่านี้ส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อผลลัพธ์และมีความส�ำคัญส�ำหรับนักลงทุน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆในการก�ำหนดหลักพื้นฐาน
ส�ำหรับก�ำไร เงินปันผล การประเมินมูลค่าของบริษัท และ
มาตรการที่ส�ำคัญอื่นๆ
ดังนัน้ การวัดมูลค่าหนีส้ นิ ประกันภัยส�ำหรับ IFRS
17 จึงมีความส�ำคัญมากต่อบริษัทในการจัดเตรียมบัญชี
IFRS 17 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราพิจารณาว่า Reporting
Actuary สามารถเพิม่ มูลค่า คุณภาพ และความสม�ำ่ เสมอ
ให้กับกระบวนการ โดย

นอกจากนี้ เราสังเกตว่า Solvency II Directive
จ�ำเป็นต้องมีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพื่อวัตถุประสงค์
ในการก�ำกับดูแล และเพือ่ แลกเปลีย่ นข้อมูลกับหน่วยงาน
อื่นๆ

• มีความรับผิดชอบตามกฎหมายในการเตรียมการ
วัดผลหนี้สินประกันภัย และ
• ให้ความมั่นใจแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ
เกี่ยวกับสมมติฐาน พารามิเตอร์และวิธีการที่ใช้

ในการหารือนี้ เราขอแนะน�ำค�ำว่า “Reporting
Actuary” ในส่วนนี้ เพื่ออธิบายบทบาทตามกฎหมายของ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการรายงานของบริษทั ภายใต้
IFRS 17

เราจึงเสนอว่าควรน�ำ Reporting Actuary มา
ใช้ในยุโรป ให้เป็นบทบาทที่จ�ำเป็นในการจัดท�ำบัญชีของ
IFRS 17

• หน้าทีง่ าน (The Task)
ปั จ จุ บั น กรอบการก� ำ กั บ
ดูแล Solvency II ก�ำหนดให้มีฝ่าย
คณิตศาสตร์ประกันภัยและผูร้ บั
ผิ ด ชอบหน้ า ที่ ห ลั ก ในการ
ประสานงานและควบคุ ม
การค� ำ นวณในส่ ว นของ
ข้อก�ำหนดทางเทคนิคที่ใช้
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นอกจากนี้ เรายังเสนอว่า ความรับผิดชอบของ
Reporting Actuary และ Solvency II ควรถูกมอบหมาย
ให้กบั บุคคลสองคนทีแ่ ตกต่างกันภายในบริษทั และสองคน
นั้นควรมีภาระผูกพันร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าพารามิเตอร์
สมมติฐานและวิธีการที่ใช้ในการค�ำนวณที่แตกต่างกันนั้น
มีความสอดคล้องกันและกลมกลืนให้ได้มากที่สุด
• หน่วยงานในการจัดท�ำรายงาน IFRS 17 (Entities
Preparing IFRS 17 Reports)
ระเบียบ (EC) เลขที่ 1606/20027 ของรัฐสภา
ยุโรประบุหน่วยงานที่ต้อง (ข้อ 4) หรือสามารถ (ข้อ 5)
เตรียมบัญชีรวม IFRS หน่วยงานที่จัดท�ำบัญชีรวมและ
ต้องใช้ IFRS 17 อาจมีบริษัทประกันภัยหลายแห่งหรือ
หลายสาขาในหลายประเทศ ดังนั้น หน่วยงานเหล่านั้นจึง
มีแนวโน้มที่จะมีฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย และ/หรือ
Reporting Actuary ในบริษัทย่อยต่างๆ
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รับผิดชอบในการจัดเตรียมและด�ำเนินการค�ำนวณหนี้สิน
การประกันภัยส�ำหรับวัตถุประสงค์ทางบัญชี
อย่างไรก็ตาม การใช้ฝา่ ยคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภายใต้ Solvency II แตกต่างกันในแต่ละบริษทั เนือ่ งจาก
สัดส่วนและวิธีการที่ Solvency II ด�ำเนินการในท้องถิ่น
ซึ่งมักจะขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่าง
กันในแต่ละเขตอ�ำนาจ
ในบริษัทขนาดเล็กที่มีสายธุรกิจเรียบง่าย เรา
มักจะเห็นศูนย์ความสามารถทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
(Actuarial Competence Centre) เพียงหนึ่งเดียว และ
การแยกระหว่างแนวป้องกันขั้นแรกและขั้นที่สองภายใต้
Solvency II อาจไม่มีความแตกต่างกันในองค์กร ในการ
จัดการแบบนี้ แผนกคณิตศาสตร์ประกันภัยจะรับผิดชอบ
ทัง้ การจัดเตรียมและการควบคุมข้อก�ำหนดทางเทคนิคโดย
ใช้ “หลักการสี่ตา (Four eyes principle)”

ความรับผิดชอบในระดับกลุม่ ส�ำหรับการจัดท�ำ
บัญชี IFRS คาดว่าจะอยูใ่ นการท�ำงานส่วนกลางในกลุม่ ใดๆ
โดยปกติจะอยู่ในแผนกการเงินของกลุ่ม ซึ่งหัวหน้ามักจะ
เป็นกลุ่ม CFO โดยอาจเป็นกรณีที่ไม่มีฝ่ายคณิตศาสตร์
ประกันภัยแบบกลุ่ม ส�ำหรับการรายงาน IFRS 17 เรา
ขอเสนอว่า Reporting Actuary ในระดับกลุ่มควรมีข้อ
ก�ำหนดในการมีภาพรวมของแนวทางทีน่ ำ� มาใช้ทวั่ ทัง้ กลุม่
และในการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการกลุ่ม
ภายใต้ IFRS 17 ซึ่งทั้งหมดนี้อาจเป็นส่วนเพิ่มเติมของ
Reporting Actuary ในระดับบริษัทย่อย (ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาสัดส่วน)

ในหน่วยงานขนาดใหญ่ทมี่ รี ปู แบบธุรกิจทีซ่ บั ซ้อน
มากขึ้น ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใต้ Solvency II
มักเป็นแนวป้องกันขั้นที่สอง โดยมีโครงสร้างองค์กรแยก
กัน

• สัดส่วน (Proportionality)

• ความรับผิดชอบ (The Responsibility)

Reporting Actuary จะตอบสนองหน้าที่ที่ไม่
ได้ก�ำหนดไว้โดยตรงในกรอบ Solvency II อย่างไรก็ตาม
ตามทีไ่ ด้กำ� หนดความหมายไว้ ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย
เป็นแนวป้องกันขัน้ ทีส่ อง (Second line of defense) เมือ่
เปรียบเทียบกัน Reporting Actuary ตามที่เสนอจะเป็น
แนวป้องกันขั้นแรก (First line of defense) ซึ่งมีหน้าที่

คณะกรรมการของบริษัทประกันภัยหรือกลุ่ม
บริษัทมีความรับผิดชอบโดยรวมต่องบการเงินของ IFRS
และ Solvency II ดังนัน้ AAE จึงแนะน�ำว่าคณะกรรมการ
ควรรับผิดชอบในการแต่งตั้ง Reporting Actuary เพื่อ
ให้แน่ใจว่าทักษะทางคณิตศาสตร์ประกันภัยจะเพียงพอใน
การจัดท�ำงบการเงินของบริษัทประกันภัย

เมือ่ พิจารณาตามสัดส่วนและเพือ่ หลีกเลีย่ งความ
ซับซ้อนทีไ่ ม่จำ� เป็น AAE มองเห็นถึงบทบาทและความรับ
ผิดชอบเฉพาะของ Reporting Actuary ว่าอาจถูกแต่งตัง้
ให้เป็นผูร้ บั ผิดชอบงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยภายใต้
Solvency II อย่างน้อยก็ส�ำหรับบริษัทขนาดเล็กที่มีสาย
ธุรกิจที่เรียบง่าย

ในส่วนของความรับผิดชอบ Reporting Actuary
ควรรายงานต่ อ คณะกรรมการและควรจั ด ท�ำ รายงาน
คณิตศาสตร์ประกันภัยภายในเสนอต่อคณะกรรมการเพือ่
สนับสนุนงบการเงิน ซึ่งครอบคลุมส่วนประกอบ ดังต่อไป
นี้ เป็นอย่างน้อย
• วิธีการประยุกต์
• สมมติฐานที่ใช้
• ข้อมูลที่ใช้
• การระบุการตัดสินที่ใช้
• ผลลัพธ์ที่รวมความอ่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินมูลค่าหนี้สินประกันภัยและความเสี่ยงที่
เป็นสาระส�ำคัญ
• ความไม่แน่นอน
• ข้อจ�ำกัดและค�ำแนะน�ำ 
ในการด�ำเนินความรับผิดชอบนี้ Reporting
Actuary มีแนวโน้มที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยคนอื่นๆที่ท�ำงานในด้านต่างๆของการจัดท�ำงบ
การเงิน ซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับคณะกรรมการใน
การเข้าถึงรายงานฉบับเดียวซึ่งสามารถน�ำทุกด้านมารวม
กันและให้ความมัน่ ใจเกีย่ วกับความสอดคล้องของแนวทาง
และการควบคุมบนสายงานที่ต้องการ
ส่วนส�ำคัญของงานของ Reporting Actuary
คือการจัดท�ำรายงานต่อกรรมการ โดยประกอบไปด้วย
แนวทางทีใ่ ช้ในการค�ำนวณองค์ประกอบด้านคณิตศาสตร์
ประกันภัยของบัญชี IFRS 17 และข้อสมมติฐานทีเ่ ป็นสาระ
ส�ำคัญที่ใช้ ซึ่งอาจจะเจาะจงโดยเฉพาะในเหตุผลส�ำหรับ

การเบีย่ งเบนจากสมมติฐานและวิธกี ารทีใ่ ช้ในการค�ำนวณ
Solvency II
ในแง่นี้ การประสานงานกับฝ่ายคณิตศาสตร์
ประกันภัยภายใต้ Solvency II จะมีความส�ำคัญกับบริษทั
ในการจัดท�ำ
• การวิเคราะห์การเชื่อมโยงจาก IFRS 17 ถึงหนี้
สินของ Solvency II (Bridging Analysis) และ
• การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวจากช่วงเวลาหนึ่ง
(Movement Analysis)
นอกจากนี้ Reporting Actuary ควรแนะน�ำ
การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ หมาะสมส�ำหรับองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญ
ของบัญชี IFRS 17 ด้วย
กลุ่มการเงินอาจต้องรายงานทั้งในระดับบริษัท
และระดับกลุม่ สิง่ นีอ้ าจน�ำไปสูก่ ารใช้วธิ กี ารและสมมติฐานที่
แตกต่างกัน ในสถานการณ์นี้ Group Reporting Actuary
ควรติดต่อประสานงานกับ Reporting Actuary อื่นๆ
เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลและสมมติฐานมีความสอดคล้องกัน
แม้วา่ โปรไฟล์ของแต่ละบริษทั ต้องการตัวเลขทีแ่ ตกต่างกัน
ในการค�ำนวณ
• ระเบียบข้อบังคับ (Regulation)
AAE แนะน�ำว่างานและความรับผิดชอบของ
Reporting Actuary ควรก�ำหนดเป็นส่วนหนึง่ ของกรอบ
การก�ำกับการบัญชีสำ� หรับบริษทั ประกันภัยและกลุม่ ภายใต้
IFRS 17
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AAE คาดการณ์ว่ากรอบการก�ำกับนี้อาจจะถูก
ก�ำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับรอง IFRS 17 ของ
สหภาพยุโรป
• ข้อก�ำหนดของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (The Requirements
of The Actuary)
อ้างอิงข้อบังคับของ Solvency II ข้อก�ำหนดอย่างน้อย

ของ Reporting Actuary คือ ข้อก�ำหนด Solvency
II ‘Fit and proper’
นอกเหนือจากคุณสมบัติ ‘Fit and proper’
แล้ว คุณสมบัตทิ จี่ ำ� เป็นของ Reporting Actuary คือ
ความสามารถที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่าคุณสมบัติของ
“A Fully Qualified Actuary” ตามที่ก�ำหนดโดย
AAE และสมาคมสมาชิก

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบ (The Actuary
as part of the Audit Process)
ในการตรวจสอบการประเมินมูลค่าหนีส้ นิ การประกัน
ภัยภายใต้ IFRS 17 ผู้สอบบัญชีต้องใช้ทักษะเฉพาะตัว โดย
เฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางคณิตศาสตร์ประกันภัย

ภายใต้ IFRS 17

วิชาชีพตรวจสอบบัญชีได้พัฒนามาตรฐานสากล
ในการตรวจสอบบัญชี ทั้งการประมาณการและการประเมิน
มูลค่าตาม Professional Judgements (ซึ่งคือ ISA 540)
และมาตรฐานส�ำหรับการใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอื่นมาใช้ใน
กระบวนการตรวจสอบ(ซึ่งคือ ISA 620)

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

นอกจากนี้ เราสังเกตว่า ในกรณีของการตรวจสอบ
การท�ำประกันภัย Directive 2006/43/EC [มีผลบังคับ] ที่
เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและหน้าที่ของเขา ได้อ้างถึงค�ำสั่งสภาที่
91/674 / EEC แล้ว [มีผลบังคับใช้] ซึ่งค�ำสั่งนี้เกี่ยวกับนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยและหน้าที่ของเขา
ปัจจุบัน ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ผู้ตรวจสอบบัญชีจะ
ใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยในการตรวจสอบ
หนี้สินประกันภัยของ บริษัทประกันภัยและการใช้ ISA 540
และ ISA 620 เป็นทีย่ อมรับแพร่หลายในหมูผ่ ตู้ รวจสอบบัญชี
นอกจากนี้สหภาพยุโรปได้พิจารณารับรอง ISAs ให้เป็นส่วน
หนึ่งของข้อบังคับการบัญชีของสหภาพยุโรปตามกฎหมาย
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง IFRS 17 AAE
สนับสนุนการใช้ ISA 540 และ ISA 620 ให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อก�ำหนดตามกฎหมายของสหภาพยุโรปเมือ่ เตรียมงบการเงิน
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• หน้าทีง่ าน (The Task)

AAE ต้องการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ผู้ตรวจสอบและนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของบริษัทประกันภัยภาย
ใต้ IFRS 17 เมื่อทั้งสองวิชาชีพท�ำงานร่วมกันก็จะ
สามารถมั่นใจในคุณภาพของกระบวนการตรวจสอบ
ได้ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยในบริบทนี้จะถูกว่าจ้าง
หรือมีส่วนร่วมโดยผู้ตรวจสอบบัญชีและควรปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน ISA 620 และ ISA 540 ของผู้ตรวจ
สอบบัญชี
การตรวจสอบหนี้สินประกันภัยเป็นส่วน
ส�ำคัญของการตรวจสอบบริษทั ประกันภัย ดังนัน้ AAE
จึงคาดการณ์วา่ ควรจะกลายเป็นข้อบังคับส�ำหรับผูส้ อบ
บัญชีเพือ่ ใช้ความเชีย่ วชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
เมื่อตรวจสอบหนี้สินประกันภัยและ AAE เสนอว่าผู้
สอบบัญชีจะต้องอ้างถึงการท�ำงานของนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของรายงานของผูส้ อบบัญชี

ในแง่มุมอื่น ๆ ข้อก�ำหนดของกระบวนการใน ISA
620 และ ISA 540 ดูเหมือนเพียงพอและส�ำคัญ
• ความรับผิดชอบ (The Responsibility)
ISA 620 ควบคุมการแบ่งความรับผิดชอบ
ระหว่างผู้ตรวจสอบและผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการตรวจ
สอบงบการเงินอย่างชัดเจน และชีแ้ จงว่าผูส้ อบบัญชีไม่
สามารถมอบอ�ำนาจส่วนใดส่วนหนึง่ ของความรับผิดชอบ
ต่องบการเงินได้ AAE ไม่ได้เสนอการเปลี่ยนแปลง
ใดๆในความสัมพันธ์นี้ และด้วยเหตุนี้ข้อเสนอจึงไม่
แนะน�ำว่า นักคณิตศาสตร์ประกันภัยควรร่วมลงนาม
ในความเห็นของการตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบภาย
นอกอื่นๆที่จัดเตรียมเอกสาร
ในกระบวนการตรวจสอบ นักคณิตศาสตร์
ประกันภัยควรปฏิบตั งิ านภายใต้คำ� สัง่ ของผูส้ อบบัญชี
ซึง่ อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขเดียวกับทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน

• ระเบียบข้อบังคับ (Regulation)
AAE สนับสนุนการใช้งาน ISA 620 และ ISA 540
ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการรับรองกระบวนการของ IFRS 17 นอกจาก
นี้ AAE เสนอว่าการรับรอง IFRS 17 ควรเป็นไปตามเงื่อนไข
ของผู้สอบบัญชีของบริษัทประกันภัยที่รายงานภายใต้ IFRS
17 โดยมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
AAE แนะน�ำว่าข้อก�ำหนดนีค้ วรเป็นข้อบังคับส�ำหรับการตรวจ
สอบของบริษัทประกันภัยทั้งหมดที่รายงานภายใต้ IFRS 17
• ข้อก�ำหนดของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (The Requirements
of The Actuary)
ISA 620 และวิชาชีพการตรวจสอบได้ก�ำหนด
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับทักษะวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติตามโดยผู้ที่
เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบ การเป็นส่วนหนึ่งของการร่วม
มือระหว่างนักคณิตศาสตร์ประกันภัยและวิชาชีพการตรวจสอบ
AAE เสนอให้ปฏิบัติตามกรอบที่มีอยู่ซึ่งใช้โดยผู้ตรวจสอบใน
ปัจจุบัน

มาตรฐานส�ำหรับนักคณิตศาสตร์มืออาชีพ (Standards for Actuarial Profession)
วิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัยได้พฒั นามาตรฐานหลายประการ
ส�ำหรับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ESAP 1, ISAP 1 และ โดยเฉพาะ ISAP 4 ที่
ก�ำหนดให้นกั คณิตศาสตร์ประกันภัยเตรียมการวัดมูลค่า
หนีส้ นิ ประกันภัยภายใต้ IFRS 17 ทัง้ สามมาตรฐานนีไ้ ด้
น�ำมาใช้ในบริบทนี้ ซึง่ เป็นโครงสร้างมาตรฐานทีไ่ ม่มผี ลผูกพัน
สมาชิกของ AAE หลายสมาคมได้น�ำมาใช้ไม่ว่าจะในรูปแบบสมบูรณ์
(Full form) หรือในรูปแบบที่ปรับเปลี่ยน (Modified form) โดยท�ำให้
เป็นมาตรฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยทีม่ ผี ลผูกพัน นอกจากนีว้ ชิ าชีพ
ได้พฒ
ั นาบัญชีคณิตศาสตร์ประกันภัย IAN 100 ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบัญชี
ส�ำหรับหนี้สินประกันภัยภายใต้ IFRS 17
AAE แนะน�ำว่า ถึงแม้มันจะขัดแย้งกับข้อบังคับอื่นๆ แต่
มันจ�ำเป็นส�ำหรับ Reporting Actuary ในการน�ำ ESAP 1, ISAP
1 และ ISAP 4 ไปใช้ เมื่อจัดท�ำงบการเงินภายใต้ IFRS 17
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ข้อเสนอในรายงานนีเ้ กีย่ วข้องกับบทบาทของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการใช้ IFRS 17 และไม่ได้แสดงความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอใดๆที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่น ๆ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยหลายคนมีส่วน
ร่วมและประสบการณ์กับสัญญาและบัญชีของลูกค้าประเภทอื่นๆ ซึ่งรวมถึง IFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน (Financial
Instruments), IFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ท�ำกับลูกค้า (Revenue from Contracts with Customers) และ IAS
19 ผลประโยชน์ของพนักงาน

เส้นทางในอนาคต (The Way Forward)
ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ AAE ได้ยอมรับแง่
มุมต่างๆในการปรับปรุงที่ก�ำหนดโดยมาตรฐาน IFRS 17
ซึ่งประกอบไปด้วย ความสอดคล้องของตลาด (Market
consistency), ค่าเผื่อความเสี่ยง (Allowance for risk),
ความสอดคล้องและการเปรียบเทียบในบัญชีของบริษัท
ประกันภัยและประกันภัยต่อต่างๆ และการรับรู้ผลก�ำไร
ที่สอดคล้องกับรายได้พื้นฐาน
AAE เชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่า นักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสามารถและควรจะต้องปฎิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำบัญชี IFRS 17 โดยบริษัทประกัน
ภัยและกลุ่มต่างๆ และการมีสว่ นร่วมของนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยในลักษณะนีจ้ ะเพิม่ ความเป็นมืออาชีพและความ
สม�ำ่ เสมอในการประเมินมูลค่าหนีส้ นิ ประกันภัยภายใต้ IFRS
17 AAE เชื่อว่าควรก�ำหนดบทบาทดังกล่าวให้เป็นส่วน
หนึ่งของกรอบการก�ำกับดูแลการบัญชีส�ำหรับการรายงาน
ของบริษทั ประกันภัยและกลุม่ ภายใต้ IFRS 17 การมีสว่ น
ร่วมทีจ่ ำ� เป็นของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนีจ้ ะสร้างความ
น่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นของการบัญชี IFRS 17 ตั้งแต่เริ่มแรก

016

ในการพิจารณาการตรวจสอบบัญชี IFRS 17
AAE ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและการตรวจสอบงบการเงิน
ของผูต้ รวจสอบบัญชี เราจึงเสนอทีจ่ ะร่วมมือกับวิชาชีพการ
ตรวจสอบเพื่อก�ำหนดกรอบทางกฎหมายที่ดีที่สุดส�ำหรับ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยและผูต้ รวจสอบ ในการสร้างผล
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม
และสังคมประกันภัยในยุโรปโดยทั่วไป ในความเห็นของ
เรา ผู้สอบบัญชีจ�ำเป็นต้องมีส่วนร่วมกับนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยในการตรวจสอบหนี้สินประกันภัย IFRS 17
AAE พร้อมที่จะขยายข้อเสนอเหล่านี้ รวมทั้ง
ก�ำหนดกรอบการท�ำงานเพิ่มเติมที่อาจน�ำไปใช้กับบทบาท
ที่จ�ำเป็นของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการจัดเตรียม
และตรวจประเมิน และพิจารณาการศึกษาและมาตรฐาน
เพิ่มเติมที่อาจเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
ที่มา : AAE Discussion paper - Roles of Actuaries
in relation to IFRS17

แนวปฏิบัติและการตีความ

TFRS17

ส�ำหรับธุรกิจ
ประกันวินาศภัยไทย

อาจารย์ทอมมี่ (พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน) FSA, FIA, FRM, FSAT,
MBA, MScFE (Hons), B.Eng (Hons) แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น (ABS)
TFRS17 นัน้ เป็นมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ที่เขียนขึ้นมาเป็น Principle-based นั่นก็หมายความ
ว่า TFRS17 นั้นเป็นการเขียนหลักการโดยกว้าง ๆ ว่า
มาตรฐานควรจะเป็นอย่างไรเพื่อให้แต่ละบริษัทได้น�ำ
ไปตีความกันอีกทีหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราบอกว่า
“จงเป็นคนดี” แล้วในมาตรฐานจะบอกเพียงหลักการ  
กว้างๆ ว่าการเป็นคนดีนั้นเป็นอย่างไร แต่จะไม่ได้
ก�ำหนดเป็นข้อๆ ออกมาว่าต้องท�ำตามขั้นตอนอย่างไร
บ้างจึงจะเป็นคนดี ซึ่งในจุดนี้จะแตกต่างกับในสมัยก่อน
ที่กฎเกณฑ์ต่างๆ จะเข้าข่ายในลักษณะ Rule-based
เสียมากกว่า ซึ่งถ้าเป็นตัวอย่างเดิม คือ ถ้าเราบอกว่า
“จงเป็นคนดี” ในบริบทของ Rule-based แล้ว ก็อาจ
จะมีกฎออกมาว่า การเป็นคนดีนั้น ต้องปฏิบัติตาม 10
ข้อที่ก�ำหนดไว้ (เช่น ต้องแปรงฟันวันละ 2 ครั้ง ต้อง
ข้ามถนนตรงทางม้าลาย ต้องไปเลือกตั้ง หรือต้องเชื่อ
ฟังพ่อแม่ เป็นต้น) ถ้าท�ำตามครบได้ 10 ข้อทั้งหมด
ก็จะถือว่าเป็นคนดี แต่ถ้าท�ำผิดเพี้ยนไปจาก 10 ข้อนี้
ก็จะถือว่าเป็นคนไม่ดี
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โลกในยุคของ Principle-based จึงค่อนข้างแตก
ต่างกับโลกสมัยของ Rule-based อย่างสิ้นเชิง ซึ่งโลกของ
Principle-based นั้น จะต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ า นทั้ ง ผู ้ ก� ำ กั บ และผู ้ ที่ ต ้ อ งใช้ ง านมาตรฐานนี้ ใ ห้
สามารถพูดคุยหรืออภิปรายกันได้วา่ อะไรคือสิง่ ทีต่ คี วามแล้ว
สอดคล้องตามมาตรฐาน โดยในภาษาบัญชีจะใช้คำ� ว่า “ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐาน” หรือทีเ่ รียกกันว่า Comply ตามมาตรฐาน ซึง่
แต่ละบริษทั ก็อาจจะมีการตีความต่างกันออกไปแต่กย็ งั ถือว่า
Comply กับมาตรฐานอยู่
ในส่วนของ TFRS17 นัน้ ได้เขียนขึน้ มาครอบคลุม
ทัง้ ธุรกิจประกันชีวติ และธุรกิจประกันวินาศภัย ซึง่ ถ้าใครอยู่
ในวงการทั้ง 2 แห่งนี้ ก็จะทราบเป็นอย่างดีว่าลักษณะในการ
ประกอบธุรกิจนัน้ แตกต่างกัน การเก็บข้อมูลแตกต่างกัน กลุม่
ลูกค้าแตกต่างกัน ลักษณะแบบประกันแตกต่างกัน Mindset
ในการขายทีแ่ ตกต่างกัน รวมไปถึงกฎหมายทีบ่ งั คับใช้กแ็ ตก
ต่างกัน ดังจะเห็นว่าประเทศไทยมี พ.ร.บ. ประกันชีวิต กับ
พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย ที่แยกออกจากกัน

บางคนอาจจะสงสัยว่า ถ้าธุรกิจประกันวินาศภัย
แตกต่างกับธุรกิจประกันชีวิตแล้ว ท�ำไม TFRS17 ถึงไม่
แยกเขียนออกมาเฉพาะเจาะจงให้เข้ากับแต่ละธุรกิจไปเลย
ในส่วนตรงนี้ คนที่ร่างมาตรฐาน TFRS17 ไม่
ได้มองแยกระหว่างประกันชีวติ กับประกันวินาศภัย (และก็
ไม่ได้ดกู นั ทีใ่ บอนุญาตประกอบธุรกิจว่าเป็นบริษทั ประกัน
ชีวติ หรือบริษทั ประกันวินาศภัย) หากแต่ดทู ลี่ กั ษณะของตัว
สัญญาว่าเป็นสัญญาประกันภัยระยะยาว (Long Duration
Contract) หรือสัญญาประกันภัยระยะสัน้ (Short Duration
Contract) เสียมากกว่า
ถ้านึกตัวอย่างง่าย ๆ ส�ำหรับสัญญาประกันภัย
ระยะสัน้ นัน้ ก็คอื สัญญาประกันภัยทีม่ ผี ลคุม้ ครองกันปีตอ่
ปี และเบี้ยประกันภัยสามารถปรับเพิ่มได้ เป็นต้น แต่ถ้า
เป็นสัญญาประกันภัยระยะยาวนัน้ ก็จะมีระยะเวลาคุม้ ครอง
ของสัญญาที่นานมากกว่า 1 ปี
ดังจะเห็นได้ว่า บริษัทประกันชีวิตสามารถขาย
สัญญาประกันภัยระยะสั้น (Short Duration Contract)
เช่น ประกันสุขภาพ เป็นต้น และในขณะเดียวกัน บริษัท
ประกันวินาศภัยก็สามารถขายสัญญาประกันภัยระยะยาว
(Long Duration Contract) ได้ เช่น ประกันที่คุ้มครอง
มะเร็ง เป็นต้น
โดยการตีความ TFRS17 นี้ แต่ละธุรกิจก็
สามารถเขียนแนวปฏิบัติ (Guidance Note) ออกมาให้
เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเองได้ โดยแนวปฏิบัตินี้ไม่ใช่
คู่มือการท�ำงาน (Operating Manual) แต่เป็นเพียงแนว
ปฏิบตั ใิ นภาพรวมทีเ่ ป็นเหมือน Benchmark หรือแนวทาง
ตัง้ ต้นให้ธรุ กิจได้เลือกใช้ ซึง่ ถ้าแต่ละบริษทั ต้องการตีความ
ที่แตกต่างกันออกไปเนื่องจากบริบทที่เฉพาะของตัวเอง ก็
ยังสามารถท�ำได้อยูเ่ ช่นกัน เพราะว่านีค่ อื Principle-based
ไม่ใช่ Rule-based อีกต่อไป
ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศเพือ่ นบ้านของเราอย่าง
มาเลเซียนัน้ จะมีแนวปฏิบตั ขิ องภาคธุรกิจประกันวินาศภัย
ในมาเลเซีย (Industry Guidance Note) อยูป่ ระมาณ 88

ซึง่ แน่นอนว่าธุรกิจประกันชีวติ ส่วนใหญ่จะขาย
สัญญาประกันภัยระยะยาวและมีส่วนน้อยที่เป็นสัญญา
ประกันภัยระยะสั้น ในทางกลับกันทางฝั่งธุรกิจประกัน
วินาศภัยส่วนใหญ่จะขายสัญญาประกันภัยระยะสั้น และ
มีเพียงส่วนน้อย (หรือไม่มีเลย) ที่มีขายสัญญาประกันภัย
ระยะยาว
และถ้าใครได้อ่าน TFRS17 มาหลายๆ รอบ
ก็อาจจะคิดเหมือนกันกับผมว่า TFRS17 เขียนขึ้นโดยให้
ครอบคลุมสัญญาประกันภัยระยะยาวเป็นหลัก และเขียน
วิธีอย่างง่ายส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้นเอา โดย
TFRS17 จะถือว่าสัญญาประกันภัยระยะสัน้ เป็นส่วนหนึง่
(หรือเรียกว่าเป็น Subset) ของสัญญาประกันภัยระยะยาว
นั่นเอง
ดังนั้น ถึงแม้ว่าทั้ง 2 ธุรกิจจะใช้ TFRS17 ที่
เขียนครอบคลุมมาเป็นชุดเดียวกัน แต่เราสามารถตีความ
TFRS17 ให้เหมาะกับบริบทของธุรกิจของตัวเองได้ โดยถ้า
เราแยกตีความ TFRS17 ให้เหมาะกับบริบทของฝั่งธุรกิจ
ประกันวินาศภัย (ส่วนใหญ่จะขายสัญญาประกันภัยระยะ
สัน้ และมีเพียงส่วนน้อยทีม่ กี ารขายสัญญาประกันภัยระยะ
ยาว) ก็จะท�ำให้การปฏิบัติตาม TFRS17 นี้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล แก้ปัญหาได้ตรงจุด ง่ายต่อการปฏิบัติตาม
และไม่เป็นภาระต้นทุนกับทางธุรกิจมากจนเกินไป
หน้า ซึ่งก็เป็นเหมือนส่วนที่ตีความจากมาตรฐาน TFRS17
จ�ำนวน 395 หน้า ให้เข้ากับบริบทภาพรวมของธุรกิจประกัน
วินาศภัย ทั้งนี้ แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจ (Industry
Guidance Note) ในแต่ละประเทศนั้น จะดึงเอาบริบท
ของแต่ละบริษัทที่มีความคล้ายคลึงกันในภาพรวมใน
ประเทศนั้นๆ มาตีความลงไปเพื่อให้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตาม โดยเฉพาะส�ำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาด
กลาง ซึ่งแนวปฏิบัติของภาคธุรกิจ (Industry Guidance
Note) ของประเทศนั้นๆ อาจจะไม่ได้ครอบคลุมบริบท
เฉพาะของบริษัทขนาดใหญ่ ที่สามารถเลือกที่จะตีความ
แตกต่างกันออกไปจากบริษัทขนาดเล็ก
แนวปฏิบตั ขิ องภาคธุรกิจ (Industry Guidance
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Note) จึงเป็นเหมือนแนวที่รวบรวมมาว่าส่วนใหญ่ควรจะ
ปฏิบตั อิ ย่างไร ซึง่ จะไม่ได้ครอบคลุมถึงทุกความเป็นไปได้
ทัง้ หมด และเหลือพืน้ ทีใ่ ห้บริษทั ได้ตคี วามในแบบฉบับของ
ตนเองอยู่บ้าง ดังนั้น จึงไม่แปลกเลยที่แต่ละบริษัท (โดย
เฉพาะบริษัทต่างประเทศ) จะมีแนวปฏิบัติในแบบฉบับ
ของตัวเอง ซึ่งเรียกว่า Positioning Paper อีกฉบับหนึ่ง
ทีต่ า่ งคนต่างก็มแี บบฉบับของตนเอง เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
ระบบฐานข้อมูล กลุ่มลูกค้า กลุ่มสินค้า วิธีบริหารผลก�ำไร
หรือแม้กระทัง่ การท�ำให้สอดคล้องแผนธุรกิจของตนเองใน
อนาคต โดยบริษทั ขนาดเล็กก็สามารถน�ำเอาแนวปฏิบตั ขิ อง
ภาคธุรกิจ (Industry Guidance Note) มาปรับเปลี่ยน
เป็น Accounting Positioning Paper และ Actuarial
Methodology Paper ของตัวเองได้
แนวปฏิบัติของภาคธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น
แบ่งออกมาตั้งแต่การตีความส�ำหรับวางกรอบว่าอะไรคือ
สิ่งที่เข้าข่ายมาตรฐาน TFRS17 อะไรคือสิ่งที่จะจัดกลุ่ม
สัญญาเข้าไว้ดว้ ยกัน อะไรคือนิยามของระยะเวลาทีค่ มุ้ ครอง
อะไรคือการจัดกลุ่มแบบประกัน อะไรคือนิยามของก�ำไร
หรือขาดทุนในแต่ละปี อะไรคือนิยามของความเสี่ยงและ
ตัวแปรที่จะใช้ในการค�ำนวณ และอะไรคือสิ่งที่ควรแสดง
ผลในงบการเงินรวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินทีค่ วร
จะมี เป็นต้น
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ทั้งนี้ ถ้าจะให้จ�ำแนกการตีความออกมาเป็น
หมวดหมู่ เราสามารถแจกแจงออกมาได้ดังนี้
กลุ่มเกริ่นน�ำและวางกรอบ (Framework)
1. การแยกองค์ ป ระกอบของสั ญ ญาประกั น ภั ย
(Separation of Insurance Contract)
2. การรวมสัญญาประกันภัย (Combination of
Contract)
3. ขอบเขตของสั ญ ญาประกั น ภั ย (Contract
Boundary)
4. ระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย (Level
of Aggregation)
กลุม่ ทางด้านเทคนิคทางคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial)
5. ทางเลื อ กในการใช้ แ บบจ� ำ ลองในการประเมิ น
(Choice of Measurement Model)
6. ก� ำ ไรขั้ น ต้ น จากการให้ บ ริ ก ารตามสั ญ ญา
(Contractual Service Margin) และหน่วย
ความคุ้มครอง (Coverage Unit); สัญญาที่สร้าง
ภาระ (Onerous Contract)
7. อัตราคิดลด (Discount Rate)
8. ค่าปรับปรุงความเสีย่ งส�ำหรับความเสีย่ งทีไ่ ม่ใช่ความ
เสี่ยงทางการเงิน (Risk Adjustment)

กลุ่มทางด้านเทคนิคทางการบัญชี (Accounting)
9. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย (Attributable Insurance Expense)
10. ทางเลือกปฏิบัติ (Transition Approach)
กลุ่มทางด้านเทคนิคของการประกันภัยต่อ (Reinsurance)
11. การน�ำสัญญาประกันภัยต่อไปปฎิบัติใช้ (Reinsurance Treatment)
กลุ่มด้านการแสดงผล (Presentation)
12. การน�ำเสนอผังบัญชีและการเปิดเผยงบ (Presentation Chart of Account and Disclosure)
13. ทางเลือกของนโยบายทางบัญชี (Accounting policy choices)

บทที่ 1 - การแยกองค์ประกอบของสัญญาประกันภัย (Separation of Insurance
Contract)
เป็นเรื่องทั่วไปที่แต่ละมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินจะมีการก�ำหนดขอบเขตของสัญญาประกันภัย
ว่าอะไรที่เข้าข่ายมาตรฐานนี้และอะไรที่ไม่เข้าข่าย ซึ่งใน
TFRS17 เองก็ได้ก�ำหนดถึงขอบเขตของตัวเองว่า อะไร
ที่เข้าข่ายว่าจะต้องน�ำมาพิจารณาส�ำหรับ TFRS17 บ้าง
เช่น ส่วนประกอบที่เป็นส่วนของความคุ้มครอง และส่วน
ของการลงทุนที่แยกออกมาจากส่วนของประกันภัยไม่ได้
(Non Distinct Investment Component) เป็นต้น
โดยในบทแรกนี้เขียนขึ้นมาเพื่อจ�ำแนกและ
ช�ำแหละลักษณะของสัญญาประกันภัยต่าง ๆ ว่าอาจจะมี

ส่วนประกอบอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ TFRS17 มาเจือปนได้ ซึ่ง
ส่วนประกอบอืน่ ทีม่ าเจือปนนีส้ ว่ นใหญ่มาจากสัญญาประกัน
ชีวติ ทีม่ สี ว่ นเพิม่ เติมของการลงทุนหรือพวกบริการอืน่ ๆ ที่
ผนวกเข้ามาพร้อมกับความคุ้มครองประกันชีวิต
ดังนั้น ในบทแรกนี้จึงเน้นที่จะดึงและแยกแยะ
ส่วนทีเ่ ป็นเฉพาะความคุม้ ครองออกมา ส่วนนีจ้ งึ ไม่คอ่ ยมี
ปัญหากับทางธุรกิจประกันวินาศภัยเท่าไร เพราะมันตรง
ตัวของมันอยู่แล้ว (ในทางกลับกันมันถูกเขียนขึ้นมาให้
ครอบคลุมส�ำหรับประกันชีวิตมากกว่า)
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Separation of Insurance Contract นี้ แบ่งเนื้อหาออก
เป็น 4 ส่วน คือ
1. องค์ประกอบที่เป็นการประกันภัย (Insurance
Component)
2. อนุพันธ์แฝง (Embedded Derivatives)
3. องค์ ป ระกอบที่ เ ป็ น การลงทุ น (Investment
Component)
4. สัญญาในการโอนสินค้าหรือบริการที่ไม่ใช่การ
ประกัน (Promises to transfer goods or noninsurance services)
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1. พวก Callable Bond (คือพันธบัตรทีล่ กู หนีส้ ามารถ
เอาเงินต้นคืนให้กับเจ้าหนี้ได้เสมอ และหยุดจ่าย
ดอกเบี้ยในทันที)
2. พวก Interest Rate Swap ที่เป็นเครื่องมือ
ทางการเงินทีต่ อ้ งใช้ความรูท้ างวิศวกรรมการเงิน ที่
เป็นการแลกเปลีย่ นจากดอกเบีย้ ลอยตัว (Floating
Rate) ไปเป็นดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) หรือ
จากดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) ไปเป็นดอกเบี้ย
ลอยตัว (Floating Rate) เป็นต้น
3. พวก Currency Swap ที่เป็นเครื่องมือทางการ
เงินทีต่ อ้ งใช้ความรูท้ างวิศวกรรมการเงิน ทีเ่ ป็นการ
แลกเปลี่ยนจากอัตราค่าเงินสกุลหนึ่งไปเป็นเงิน
อีกสกุลหนึ่ง

ในส่วน Insurance Component นั้นก็แปล
ตรงตัวกันอยูแ่ ล้วว่า มันคือองค์ประกอบทีเ่ ป็นการประกัน
ภัย ก็คอื อะไรทีเ่ น้นความคุม้ ครองเป็นหลัก หรือถ้าให้เป็น
ภาษาทีง่ า่ ยกว่านัน้ ก็คอื   อะไรทีม่ ที นุ ประกันภัยทีจ่ ะจ่ายเมือ่
เกิดเหตุการณ์อะไรที่ระบุไว้ในสัญญากรมธรรม์ก็เรียกว่า
เป็น Insurance Component ได้

ซึง่ ถ้าเราเอาเรือ่ งของ Embedded Derivative
มาประยุกต์กับธุรกิจประกันภัย เท่าที่เป็นไปได้ก็จะมีแบบ
ประกันภัยบางประเภทที่มีโอกาสเข้าข่ายได้ เช่น

ในส่วนของ Embedded Derivative นั้น จะ
ไม่คอ่ ยเกีย่ วกับแบบประกันของทางธุรกิจประกันวินาศภัย
เท่าไร เพราะมันเป็นตราสารอนุพันธ์แฝงที่ถูกสร้างขึ้นมา
พร้อมกับสัญญาประกันภัยทีม่ กี ารลงทุนอยูข่ า้ งในด้วย เช่น

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

2. แบบประกันทีเ่ บีย้ ประกันภัยทีเ่ ก็บมานัน้ น�ำไปลงทุน
กับสกุลเงินในประเทศ แต่ตวั ทุนประกันภัยเป็นสกุล
เงินต่างประเทศ ซึง่ แบบนีเ้ ราจะเรียกว่า เป็นพวกที่
สินทรัพย์และหนี้สินมี Currency หรือสกุลเงินที่
ต่างกัน ซึ่งมันก็เหมือนกับการไปการันตีหนี้สินใน
อีกสกุลเงินหนึ่งที่แตกต่างจากฝั่งสินทรัพย์
ตัว Embedded Derivative ในบทแรกนี้ จึง
ไม่เกีย่ วข้องกับบริบทของประกันวินาศภัยเท่าไรนัก แต่จะ
เกีย่ วข้องกับธุรกิจประกันชีวติ เสียมากกว่า และแทบจะไม่มี
ให้เห็นในประกันชีวติ ในประเทศไทยเสียด้วยซ�ำ ้ สรุปว่าถ้า
ใครอ่าน Embedded Derivative แล้วรู้สึกสับสนหรือไม่
เข้าใจ ก็สามารถข้ามส่วนนี้ไปได้โดยไม่เป็นปัญหา เพราะ
ไม่ได้มีผลกับธุรกิจประกันวินาศภัยโดยตรงครับ
ในส่วนถัดไปทีห่ ลายคนค่อนข้างจะสับสนกันก็
คือส่วนของการแยกแยะ Investment Component ซึ่ง
ในส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันเพราะธุรกิจประกัน
ส่วนใหญ่จะเกิดจากการเอาเงินมาฝากก่อน เพื่อจะต้อง
ลงทุนให้ได้ผลตอบแทน และไว้จ่ายเคลมในอนาคต โดย
จะเห็นได้ชัดเจนมากในธุรกิจประกันชีวิต
Investment Component นัน้ สามารถแจกแจง
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�ำคัญทีจ่ ะบอกว่ามันแยกการลงทุน
ออกมาได้อย่างชัดเจนคือ การทีส่ ามารถเห็นมูลค่า
เพื่อประเมินการถอนจ่ายได้เลย หรือการที่เห็นได้
ชัดเลยว่าส่วนลงทุนของผูถ้ อื กรมธรรม์ตอนนีม้ อี ยู่
เท่าไร เป็นต้น ดังนัน้ ส่วนนีจ้ งึ ไม่เกีย่ วข้องกับธุรกิจ
ประกันวินาศภัย เว้นเสียแต่ว่า แบบประกันของ
ธุรกิจประกันวินาศภัยจะท�ำเป็นแบบ Unit Linked
ที่พ่วงการลงทุน (ในอนาคตอันไกลโพ้น) นั่นเอง

• อีกส่วนแบ่งเป็นส่วน Non Distinct ซึ่งเหมือน
มันฝังเรื่องของการลงทุนเข้าไปอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่ก็
จะเป็นประเภทที่มีเงินคืนกลับไปให้ลูกค้า โดยใน
ส่วนของประกันวินาศภัยจะมีที่เกี่ยวข้องก็ตอนที่
แบบประกันนั้นมีลักษณะที่เป็นสัญญาระยะยาว
แบบ Return of Premium (ROP) ที่มีการคืน
เบี้ยให้เมื่อครบก�ำหนดสัญญา หรือไม่ก็เป็นพวก
Experience Refund ทีถ่ อื ว่าแฝงอยูใ่ นส่วน Non
Distinct นี้ (เรียกภาษาทางการว่า Non Distinct
Investment Component) ที่เหมือนกับการฝาก
เงินเก็บไว้ก่อนและจ่ายคืนให้ทีหลังแบบอ้อมๆ
ประเด็ น ส� ำ คั ญ คื อ ส่ ว นที่ เ ป็ น Distinct
Investment Component นั้น จะไม่เข้าข่าย TFRS17
แต่จะถือเป็นเรื่องเครื่องมือทางการเงินแทน ในมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน TFRS9 แต่ส่วนที่เป็น Non Distinct
Investment Component นัน้ จะยังถือเป็น TFRS17 อยู่
ทั้งนี้ ในการตีความเพื่อให้ง่ายกับการด�ำเนิน
การของธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น เราสามารถตีความ No
Claim Bonus (NCB) ให้เป็นเหมือนส่วนลดเบี้ยประกัน
ไปเลย สิ่งเหล่านี้สามารถท�ำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้
โดยทีไ่ ม่ตอ้ งหยิบมันเข้ามาจัดประเภทเป็น Non Distinct
Investment Component ให้ยุ่งยาก
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิต (เผื่อประกัน
วินาศภัยในอนาตคอยากท�ำบ้าง) ก็จะเป็นจ�ำพวก Equity
Index Link หรือ Gold Index Link ที่กรมธรรม์ระบุว่า
จะมีการจ่ายเงินคืนตามผลประกอบการของหุน้ หรือทองค�ำ
ที่ลงทุนไปเป็นต้น
ส่วนสุดท้ายของบทแรกคือ Distinct goods
and services (promises to transfer goods or noninsurance services) โดยมันจะเข้าข่ายของ TFRS15
ซึ่งเป็นเรื่องการรับรู้รายได้แทน ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นพวก
บริการเสริมต่าง ๆ ที่เหมือนส่วน Add on พ่วงเข้ามากับ
เบี้ยประกันภัย เช่น บริการ Medical Service ที่แยก
ช�ำระค่าบริการได้เพิม่ เติมแยกต่างหาก แต่สว่ นนีจ้ ะไม่คอ่ ย
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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�ำได้แค่รับรู้ 900 บาท) จะไปหัก
ล้างกับ 100 บาทที่ต้อง Return of Premium นั่นเอง
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บทที่ 2 - การรวมองค์ประกอบของสัญญา (Combination of Insurance Contracts)

ในบทที่ 2 นี้ จะส�ำคัญกับทางธุรกิจประกัน
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�ำให้ต้องถูกหยิบยกขึ้นมา
ปรับปรุงกันใน TFRS17
ในส่วนนีจ้ ะเน้นในการแก้ปญ
ั หาเรือ่ งการทีบ่ ริษทั
ประกันวินาศภัยท�ำ Transaction แบบ “อัฐยายขนมยาย”
โดยบริษัทที่ท�ำตัวเป็น Fronting ได้รับเบี้ยประกันภัยเข้า
มา และท�ำการส่งต่อเบี้ยออกไป อันเป็นผลให้มียอดขาย
ที่มากกว่าที่ควรจะเป็น
ลักษณะของการท�ำ Fronting แบบนี้หมายถึง
จะมีบริษัทที่เป็นผู้ถือกรมธรรม์ และจ่ายเบี้ยไปให้บริษัท
ประกันวินาศภัยที่รับเป็น Fronting ไว้อยู่ จากนั้นบริษัท

Fronting ก็จะมีการส่งต่อโดยการจ่ายเบี้ยออกไป (โดย
อาจจะออกไปให้บริษัทอีกแห่งหนึ่งที่รับหน้าที่เป็นบริษัท
ประกันภัยต่อ)
ดังนัน้ ถ้าบริษทั ประกันวินาศภัยไหนสามารถท�ำ 
Fronting ได้มาก ก็จะกลายเป็นว่าบริษัทนั้น ๆ สามารถ
ปั้นยอดขายไว้เท่าไรก็ได้ (เช่นรับเบี้ยมา 1,000 ล้านบาท
แต่ส่งเบี้ยออกผ่านไป 999 ล้านบาท)
ยกตัวอย่างเช่น สมมติให้บริษทั ประกันวินาศภัย
ทีเ่ ป็น “Regulated Fronting” ภายใต้กฎหมายไทย รับเบีย้
ประกันภัยมา 100 ล้าน และมีการส่งต่อ 99 ล้าน ไปที่อีก
ประเทศหนึ่งในรูปแบบ Captive Insurance Premium
เวลาลงบันทึกบัญชีภายใต้ TFRS17 นี้ จะถือว่าให้ลงได้แค่
1 ล้าน ให้กบั บริษทั Fronting ในประเทศไทยเท่านัน้ (ห้าม
ลง 100 ล้านเป็น Revenue และ 99 ล้าน เป็น Captive
Insurance Premium แต่ให้ลง 1 ล้านเป็น Net เลย) เพือ่
ป้องกันการปัน่ ยอดขาย (หรือทีเ่ รียกกันในภาษาทางการเงิน
ว่า Window Dressing)
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ในบทที่ 2 นี้ จึงเน้นที่การป้องกันไม่ให้เกิด
Window Dressing ให้เห็นยอดขายเยอะเกินความเป็น
จริง ซึ่งเป็นเทคนิคที่บางบริษัทประกันวินาศภัยในต่าง
ประเทศเคยใช้กนั ในการปัน่ Sale Volume ในธุรกิจประกัน
วินาศภัย
โดยใจความส�ำคัญที่ตีความส�ำหรับบทที่ 2 นี้
คือ ถ้าบริษัทที่เป็นผู้ถือกรมธรรม์ (Policyholder) นั้น
เป็น Same Counterparty หรือเครือเดียวกับบริษัทที่ท�ำ
หน้าที่เป็นบริษัทรับประกันภัยต่อ (Captive Insurance
Company) แล้วเมื่อไร ในมาตรฐานนั้นจะบังคับให้
Combine รวมกัน และถือว่าการลงรายได้นนั้ จะต้องเป็น
แบบที่ Net แล้วเท่านั้น (ห้ามอัฐยายขนมยายเด็ดขาด)
อีกกรณีหนึง่ ทีม่ าตรฐานบังคับให้ Combine ก็
คือ ถ้าบริษัทที่เป็นผู้ถือกรมธรรม์ (Policyholder) ยอม
ให้มีการ Undertaking (คือท�ำให้บริษัทที่ท�ำหน้าที่เป็น
บริษทั รับประกันภัยต่อ (Captive Insurance Company)
เสมือนหนึ่งเป็นบริษัทรับประกัน ซึ่งหมายถึงการยินยอม
ให้ บริษัทที่เป็น Fronting Company ไม่ต้องรับผิดชอบ
อะไรก็ได้ ให้ Pass through ปล่อยผ่านความรับผิดชอบ
ไปที่ Captive Insurance Company แต่เพียงผู้เดียว)
อันนี้ ก็จะถือว่าต้องมีการ Combine เช่นกัน
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ในทางปฏิบัติแล้ว มีเพียง Underwriter ของ
บริษัท Fronting เท่านั้น ที่รู้ว่า Transaction แบบนี้
คือ Combine หรือเปล่า แต่คนนอกนั้นจะรู้ได้ยาก หรือ
ถ้า Fronting Company แอบท�ำ  Endorsement หรือ
ไปอ้อมโลกมา ก็อาจจะท�ำให้ตรวจไม่เจอ (เพราะบริษัท
ประกันชอบที่ไม่ต้อง Combine จะได้ดูเหมือนยอดขาย
เยอะ ๆ) จึงท�ำให้บทนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นบทที่ 2 เพื่อ
ให้ผู้ก�ำกับดูแลและผู้ตรวจสอบบัญชีป้องกันเรื่องของการ
ตบแต่งยอดขายนั่นเอง
อนึ่ง การซื้อ XOL (Excess of Loss) นั้นไม่
จ�ำเป็นจะต้อง Combine เพราะถือว่าเป็นการด�ำเนินการ
ตามปกติทพี่ งึ มีอยูแ่ ล้ว (ไม่จำ� เป็นต้องเอายอดขายมา Net)
สามารถลงบัญชียอดขายตามจริงได้เลย
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ที่ เ ป็ น ผู ้ ถื อ กรมธรรม์
(Policyholder) จะเป็นเครือเดียวกัน (Same Counterparty)
กับบริษัท Fronting และบริษัท Captive Insurance
Company ด้วย ท�ำให้บ่อยครั้งที่ Captive Insurance
Company นัน้ จะส่งเงินคืนกลับไปให้กบั บริษทั ทีเ่ ป็นผูถ้ อื
กรมธรรม์ เหมือนกับเป็นการท�ำ Experience Refund ที่
คืนให้กับผู้ถือกรมธรรม์ (Policyholder) ซึ่งในทางปฏิบัติ
แล้ว ก็จะไม่ได้คืนให้กัน (เพราะเหตุผลทางภาษีที่ต้อง

เสียซ�้ำซ้อน) ยกเว้นเสียแต่ว่าบริษัทที่เป็นผู้ถือกรมธรรม์
(Policyholder) จะขาดทุนอยู่และต้องการเงินอัดฉีดจาก
ทาง Captive Insurance Company
นอกจากนีย้ งั มีตวั อย่างในกรณีของ Combine
คือการที่บริษัทประกันรับงานประกันโปรเจคใหญ่ ทุนเอา
ประกันสูงเกิน Capacity ของบริษัท   (อาจสูงมากกว่า
สิบล้านกว่าบาท) ซึ่งบริษัทเองแบกรับความเสี่ยงไม่ไหว
เลยหาบริษัทมาท�ำประกันร่วม (Co-insurance) ซึ่งการ

ท�ำแบบนี้ไม่ใช่การท�ำประกันภัยต่อ  (ถ้าท�ำประกันภัยต่อ
ลูกค้าซึ่งก็คือบริษัทที่เป็นผู้ถือกรมธรรม์ (Policyholder)
ไม่มีทางรู้เลยว่าบริษัทประกันภัยต่อเป็นใคร แต่ถ้าเป็น
Co-insurance ลูกค้าจะรูห้ มดว่ามีบริษทั ไหนมารับแชร์ไป
บ้าง)  ดังนั้นเวลาบริษัทที่เป็นผู้ถือกรมธรรม์ก็จะลงบัญชี
เฉพาะส่วนที่ตัวเองรับไว้   ไม่ใช่ลงว่ายอดขายทั้งหมดคือ
สิบล้าน (มองเฉพาะในมุมของบริษัทที่เป็นผู้ถือกรมธรรม์  
ซึ่งคือ Party เดียวกัน)

บทที่ 3 - ขอบเขตของสัญญาประกันภัย (Contract Boundary)

ในบทนี้ จะมีประเด็นส�ำคัญอยู่ 2 เรือ่ ง เรือ่ งแรก
คือเรื่องของ Coverage Period และอีกเรื่องจะเกี่ยวกับ
การนับวันที่จะเริ่มคุ้มครองหรือวันที่จะเริ่มค�ำนวณ
ในเรือ่ งแรกของบทที่ 3 นี้ จะมีตวั ละครทีส่ ำ� คัญอยู่
2 ตัว ก็คือ Coverage Term ซึ่งก็หมายถึงระยะเวลาตาม
สัญญากรมธรรม์ หรือจะเรียกว่า Legal Term ก็ได้ ส่วน
อีกตัวก็คือ Coverage Period ซึ่งหมายถึงระยะเวลาตาม
มาตรฐาน TFRS17 หรือจะเรียกว่า Accounting Term
ก็ว่าได้ ใจความส�ำคัญหลักก็คือการตีความ Coverage
Period ออกมานั่นเอง
โดยในธุรกิจประกันวินาศภัยนั้นอาจจะพบเจอ

Coverage Period ทีม่ ากกว่าหรือเท่ากับ Coverage Term
ยกตัวอย่างเช่น สมมติวา่ สัญญาของ Engineering
คือ 3 ปี (จะมี Coverage Term คือ 3 ปี) แต่ Coverage
Period นั้น อาจจะเป็น 5 ปี ก็ได้ (เพราะจะมีอีก 2 ปี ที่
ต้องรับผิดชอบเรื่อง Warrantee ตอนท้ายอีก 2 ปี จึง
ท�ำให้ Coverage Period นั้นยาวกว่า Coverage Term)
ตัว Coverage Period นีจ้ ะมีผลในการประเมิน
ว่าต้องใช้โมเดลไหนในการค�ำนวณ
• ถ้า Coverage Period <= 1 ปี นั้น จะสามารถ
ใช้โมเดลการค�ำนวณอย่างง่ายได้ (ใน TFRS17 จะ
เรียกว่า PAA Approach)

027

• ถ้า Coverage Period > 1 ปี นั้น จะต้องมีการท�ำ 
PAA Eligibility Test อีกทีหนึ่ง ถ้าผ่าน PAA
Eligibility Test ได้ ก็จะสามารถใช้โมเดลการ
ค�ำนวณอย่างง่ายได้ (แต่สูตรก็จะไม่เหมือนกับ
PAA Approach ที่ Coverage Period เท่ากับ
1 ปี) แต่ถ้าไม่ผ่าน PAA Eligibility Test แล้ว
ถึงจะหันมาใช้โมเดลการค�ำนวณแบบทัว่ ไป (GMM
Approach) โดย Fulfillment Cash Flow (ของ
วิธี GMM Approach ซึ่งจะอยู่ในบทหลัง) นั้น ก็
จะใช้ตาม Coverage Period ไปด้วย
อี ก ตั ว อย่ า งหนึ่ ง ที่ เ ป็ น ตั ว อย่ า งปกติ ก็ เ ช่ น
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�ำนวณอย่างง่าย
(PAA Approach) ก็ได้
มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่อีกเรื่องหนึ่งส�ำหรับ
บริษัทประกันภัยต่อ นั่นก็คือ Coverage Period ของ
Risk Attaching Reinsurance (หรือก็คอื สัญญาประกัน
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 ทีต่ อ่ อายุ 2 ปีตอ่ ครัง้ 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�ำนวณแบบ
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ทั่วไป (GMM Approach) เนื่องจาก Coverage Period
ที่มากกว่า 1 ปี
ในส่วนสุดท้ายของบทที่ 3 นี้ ก็จะเป็นเรือ่ งของการ
นับวัน โดยตัวละครในส่วนนีก้ จ็ ะมี “Enter into Contract”
vs “Risk of Contract Incepts” vs “Valuation Date”
• Enter into Contract คือ วันทีร่ บั เบีย้ หรือเงินเข้ามา
• ส่วน Risk of Contract Incepts คือวันที่เริ่ม
คุ้มครอง (ถ้าเกิดเหตุก่อนวันนี้คือไม่จ่าย)
• ตัวสุดท้าย Valuation Date ก็คอื วันทีท่ ำ� การประเมิน
ดังนัน้ เงินทีร่ บั มาก่อนวันทีเ่ ริม่ คุม้ ครอง (Enter
into Contract เกิดขึ้นก่อน Risk of Contract Incepts)
ก็จะเรียกว่า Advance Premium ซึง่ เรือ่ งนีก้ เ็ ป็นเรือ่ งปกติ
ทีเ่ คยอยูใ่ นหลักการเดิม ก่อนทีจ่ ะมาอยูใ่ น TFRS17 เพียง
แต่หลักการเดิมนั้นจะถือเป็นหนี้สินอื่น ส่วน TFRS17 นี้
จะถือว่าอยู่ในส่วนหนี้สินจากการประกันภัยเลย (ท�ำให้
มีความต่างจากเมื่อก่อนที่เมื่อก่อนนั้นจะให้ถือว่าอยู่ใน
Accounting Item จ�ำพวก Prepaid Premium)
ตัวอย่างเพิ่มเติมที่มีการตีความและเห็นได้อยู่ทั่วไปก็คือ
• Enter into Contract ที่อยู่วันเดียวกับ Risk
of Contract Incepts ก็คือ การจ่ายเบี้ยแล้ว
คุ้มครองเลย
• Valuation Date อยู่หลังวัน Risk of Contract
Incepts นั้น ก็จะเริ่มค�ำนวณ UPR จากวัน Risk
of Contract Incepts
• พวกคุม้ ครองก่อน แล้วเงินสดเก็บตามมาทีหลัง (อัน
นี้จะถือว่า Risk of Contract Incepts อยู่ก่อน
Enter into Contract พวกนีก้ จ็ ะเรียกคล้ายหลัก
การสมัยก่อน คือจะเรียกว่า Due Premium ก็ได้)
สรุปได้วา่ บทที่ 3 นีจ้ ะกล่าวถึงเรือ่ งเกีย่ วกับระยะ
เวลาและการนับวันเป็นหลัก โดยส่วนทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะมีผลกับ
บทหลัง ๆ นั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตีความ Coverage
Period ที่จะมีผลกับการเลือกใช้โมเดลการค�ำนวณและมี
ผลต่อการรายงานงบการเงิน ซึ่งจะกล่าวในบทที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องนี้โดยเฉพาะในภายหลัง

บทที่ 4 - ระดับของการจัดกลุ่มสัญญาประกันภัย (Level of Aggregation)

บทที่ 4 นี้ จะเน้นเรือ่ งการจัดกลุม่ จัดประเภทของ
แบบประกันภัย โดยประเด็นส�ำคัญคือ การจัด Portfolio
ของ TFRS17 นั้น จะจัดโดยเงื่อนไข 2 อย่างนี้ คือจะต้อง
จัดการด้วยกัน (Manage Together) และมีลกั ษณะความ
เสี่ยงที่คล้ายกัน (Similar Risk Nature) เช่น ระยะสั้น
และยาวควรแยกออกจากกัน เป็นต้น
บ่อยครั้งที่เราจะเห็นว่าในการจัดกลุ่มของแบบ
ประกันภัยในการรายงานแบบอื่น เช่น ใน RBC ของบาง
ประเทศนั้น บางทีก็จัดกลุ่มโดยอ้างอิงถึงการจัดการด้วย
กัน (Manage Together) แต่เพียงอย่างเดียว และไม่
ได้น�ำเรื่องลักษณะความเสี่ยงที่คล้ายกัน (Similar Risk
Nature) มาพิจารณาด้วย และนั่นก็จะท�ำให้ TFRS17
แตกต่างกับ RBC ได้
แต่ในทางปฏิบตั แิ ล้ว ในการจัดกลุม่ จัดประเภท
ของแบบประกันภัยระหว่าง RBC กับ TFRS17 นั้น ควร
จะสอดคล้องกัน หรืออย่างน้อย TFRS17 ซึง่ เป็นมาตรฐาน
ใหม่และใช้ขอ้ มูลค่อนข้างเยอะ ควรจะมีความสอดคล้องกับ
การจัดกลุม่ จัดประเภทตาม RBC ไปเลย ซึง่ จะมีประโยชน์

ในเรือ่ งของการจัดการฐานข้อมูลและไม่เป็นภาระต้นทุนกับ
ภาคธุรกิจจนเกินไป
จุดสังเกตของธุรกิจประกันวินาศภัยคือ Marine,
Fire, Engineering นัน้ เป็นได้ทงั้ สัญญาระยะสัน้ และระยะ
ยาวได้ เพียงแต่ใน RBC ตอนนี้ จะจัดให้ Marine, Fire,
Engineering เข้าไปอยูใ่ นสัญญาระยะสัน้ เท่านัน้ ซึง่ ก็ถอื ว่า
เป็นเรือ่ งดีทที่ ำ� ให้การค�ำนวณไม่ยงุ่ ยาก 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�ำคัญคือแต่ละบริษัทจะต้องอธิบายให้ได้ว่า
แต่ละ Portfolio ที่จัดกลุ่มมานั้น เราจัดการมันด้วยกัน
(Manage Together) และมีลักษณะความเสี่ยงที่คล้าย
กัน (Similar Risk Nature) จริงหรือไม่
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ในส่วนของรายงานงบการเงิน ส�ำหรับ Portfolio นั้น
เราจะเรียกว่า Unit of Account of Presentation ซึ่งสุดท้ายก็
เหมือนกับการท�ำ Mini Financial Statement ทีม่ งี บก�ำไรขาดทุน
(P&L) กับงบดุล (Balance Sheet) ของแต่ละ Portfolio ออก
มา เพียงแต่เราจะไม่เรียกมันว่า Financial Statement เท่านั้น
เอง ซึ่งความยุ่งยากในเรื่องนี้ก็คือ บางบริษัทขนาดเล็กนั้น อาจ
จะไม่เคยท�ำพวกนี้มาก่อน เพราะถ้าจะท�ำก็ต้องมี Income vs
Expense และมี Bottom Line ทีเ่ ป็นก�ำไรของแต่ละ Portfolio
อีกส่วนหนึง่ ทีล่ งรายละเอียดลงมาจาก Portfolio นัน้
เราจะเรียกว่า Cohort และ Profitability ซึ่งสามารถวิเคราะห์
ดูได้พร้อมกัน โดยเราจะเรียกมันว่า Unit of Account of
Measurement
ความยุง่ ยากคือ เมือ่ ก่อนนัน้ เราสามารถดูวา่ บริษทั จะ
ก�ำไรอย่างไรตาม Portfolio หรืออาจจะดูทงั้ บริษทั รวมกันก็ได้ แต่
ส�ำหรับ TFRS17 แล้ว จะต้องมีการ Test แบบประกันแต่ละตัว
ก่อนทีจ่ ะขายว่า แบบทีจ่ ะขายนัน้ จะมีกำ� ไรหรือไม่ และถ้าไม่กำ� ไร
นัน้ จะเรียกมันว่าอะไร (ใน TFRS17 จะเรียกว่า Onerous ซึง่ จะ

กล่าวในบทหลัง ๆ) นั่นก็แปลว่า TFRS17 บังคับให้
ต้องท�ำ Pricing อย่างละเอียดและท�ำ Profitability
Test ก่อนทุกตัว และในจุดนี้จะเป็นประเด็นใหญ่
ที่บริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยจะต้องหัน
มาท�ำ  Pricing และ Profitability Test กันอย่าง
จริงจังมากขึ้นใน Product Level (ไม่สามารถท�ำแค่
ตั้งราคาตาม Tariff แล้วก็เอาไปขายเลย)
อนึ่ง ถ้าต้องการจะจัดกลุ่มให้อยู่ในกลุ่ม
เดียวกันนั้น บริษัทจะต้องออกกรมธรรม์ห่างกันไม่
เกิน 1 ปีตามในมาตรฐานข้อ 22 ของ TFRS17
ทั้งนี้ ในการจัดกลุ่ม Cohort นั้น ใน
TFRS17 ให้ทางเลือกในการพิจารณาใช้ 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
ปฏิบตั ขิ องธุรกิจประกันวินาศภัย
ทีไ่ ด้รวบรวมมาจากแถบประเทศ
เพือ่ นบ้านของไทย ซึง่ คัดมาเฉพาะ
ส่วนทีค่ ดิ ว่าส�ำคัญเท่านัน้ และอาจ
ไม่ได้ครอบคลุมถึงทุกความเป็น
ไปได้ทั้งหมด
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