




ฉบับที่ 49/2561

	 “ก้าวไปกับสมาคมแอคชัวรีไทย”	 ฉบับนี้มีเรื่อง
น่าสนใจทีจ่ะอพัเดทให้ทราบหลายเรือ่ง	โดยเฉพาะเรือ่งการ
ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อ
เนื่อง	(Continuing	Professional	Development	-	CPD)	
ของสมาคมนกัคณติศาสตร์ประกนัภยัแห่งประเทศไทย	ทีจ่ะ
น�าร่องใช้กบัสมาชิกประเภทเฟลโลก่อนในปี	2562	แล้วจงึจะ
ขยายไปใช้กับสมาชกิประเภทแอสโซซเิอทในล�าดบัต่อไป	ทัง้นี้	
ก็เพื่อยกระดับสมาชิกของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยแห่งประเทศไทยให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกับสมาชิกของ
สมาคมนักคณิตศาสตร์ในนานาอารยประเทศเขาครับ	 โดย
หนึ่งในหลักสูตร	CPD	ที่จะจัดขึ้นจะเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
การท�างานและจรรยาบรรณของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย	
ซึ่งเป็นเรื่องที่ส�าคัญยิ่งและพวกเราควรต้องช่วยกันยึดถือ
และรักษาไว้เพื่อให้การท�างานของนักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยเป็นที่เชื่อมั่นของสาธารณชนเช่นเดียวกับวิชาชีพชั้นน�า
อื่นๆ	
	 ฉบับนี้จะมีความพิเศษกว่าฉบับอื่นหน่อยกับ
บทความเรื่อง	 “พลิกโฉมธุรกิจประกันภัยกับ IFRS17” 
เนื่องจากจะหยิบยกประเด็นทางวิชาการร้อนๆ	ที่ทุกคนตื่น
ตัวกัน	 ไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกัน
วินาศภัยต่างก็กังวลและสอบถามกันเข้ามาว่า	 มาตรฐาน
รายงานการเงินฉบับใหม่	 (IFRS17)	 นี้หน้าตาเป็นอย่างไร	
และต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง	 ทางผมจึงลงมือศึกษาอยู่

เป็นเวลาพอสมควรเพื่อน�ามาเรียบเรียงเขียนเป็นบทความเชิง
วชิาการขึน้มา	แต่พยายามให้คนทัว่ไปเข้าถงึและอ่านได้ง่ายอยู่	
	 ภาษาของมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบับนีม้ศีพัท์
ทางเทคนิคอยู่มากมาย	 จึงต้องใช้เวลาอธิบายหลักการ	 ความ
คิดรวบยอด	และที่มาที่ไป	รวมถึงวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยน
ไปใช้มาตรฐานตัวนี้	 ซ่ึงทั้งหมดนี้ก็สามารถหาอ่านได้ในสวัสดี
แอคชัวรีฉบับนี้อย่างเต็มเนื้อหาทีเดียวครับ

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

พิเชฐ เจยีรมณทีวสีนิ (ทอมมี)่

บรรณาธกิาร
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ก้าวไปกับ
สมาคมแอคชัวรีไทย
 ส�าหรับวารสารสวัสดีแอคชัวรีฉบับนี้ ก็ได้เดินทางมาถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 
ทางสมาคมนกัคณิตศาตร์ฯ ได้จดัท�าวดิโีอคลปิส�าหรบัประชาสมัพนัธ์วชิาชพีนกัคณติศาสตร์
ประกันภัย โดยท่านสามารถเข้าไปรับชมและกดติดตาม YouTube Channel ได้ที่ “SOAT 
Thailand” และสามารถกดไลค์แฟนเพจ “The Society of Actuary of Thailand”

ผลการด�าเนินงานคณะกรรมการสมาคมฯ

 1. คุณนิธิพร	ไตรทิพเทวินทร์	ผู้อ�านวยการสมาคมฯ	ได้เข้าพบคุณพิชา	สิริโยธิน	ผู้อ�านวยการบริหารสมาคม
ประกันชีวิตไทย	เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	เมื่อวันที่	13	มิถุนายน	2561	ณ	สมาคมประกันชีวิตไทย

 2. คุณพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	คุณธัญนพ	เหล่าสุขศรีงาม	กรรมการสมาคมฯ	และคุณนิธิพร	
ไตรทิพเทวินทร์	ผู้อ�านวยการสมาคมฯ	เข้าพบส�านักงานคปภ.	เรื่องการประสานงานระหว่างส�านักงานคปภ.	และสมาคม
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2561	ณ	ห้องประชุม	402	อาคารส�านักงานคปภ.

 3. คุณพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นวิทยากร	ในงานสัมมนา	เรื่อง	IFRS	17	
for	Actuary	ให้กับทางสมาคมประกันชีวิตไทย	เมื่อวันที่	22	มิถุนายน	2561	ณ	ห้องประชุม	701	สมาคมประกันชีวิต
ไทย
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 4. คุณพิเชฐ	 เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	และคณะกรรมการสมาคมฯ	ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
สมาคมฯ	ครั้งที่	3/2561	เมื่อวันที่	2	กรกฎาคม	2561	ณ	ห้องประชุม	8/1	ชั้น	8	บริษัท	ไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)

 5. คุณธัญนพ	เหล่าสุขศรีงาม	กรรมการสมาคมฯ	และคุณนิธิพร	ไตรทิพเทวินทร์	ผู้อ�านวยการสมาคมฯ	เป็น
ตวัแทนเข้าร่วมงานสมัมนาในหวัข้อ	“แนวทางการก�ากบัการประเมนิความเสีย่งและความมัน่คงทางการเงนิ	(ORSA)”	ส�าหรบั
ธุรกิจประกันภัย	เมื่อวันที่	5	กรกฎาคม	2561	ณ	ห้องเลอ	คองคอร์ด	บอลรูม	ชั้น	2	โรงแรมสวิสโซเทล	เลอ	คองคอร์ด	
กรุงเทพฯ
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 6. ดร.ปิยวด	ีโขวฑูิรกจิ	เลขาธิการสมาคมฯ	และคุณนธิพิร	ไตรทพิเทวนิทร์	ผูอ้�านวยการสมาคมฯ	เป็นตวัแทน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจประกันภัยไทย	ครั้งที่	3/2561	เมื่อวันศกร์ที่	6	กรกฎาคม	2561	ณ	ห้องประชุม	
231	อาคาร	2	ชั้น	3	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	

 7. คุณนิธิพร	ไตรทิพเทวินทร์	ผู้อ�านวยการสมาคมฯ	ได้เข้าพบคุณกี่เดช	อนันต์ศิริประภา	ผู้อ�านวยการบริหาร
สมาคมประกันวินาศภัยไทย	 เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน	 เมื่อวันที่	 16	 กรกฎาคม	 2561	ณ	
สมาคมประกันวินาศภัยไทย

 8. คุณนิธิพร	ไตรทิพเทวินทร์	ผู้อ�านวยการสมาคมฯ	ได้	เข้าร่วมงาน	การเสนอผลงานและรับฟังความคิดเห็น	
“โครงการการศึกษาวิจัยการประกันภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ”	ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เมื่อวันที่	26	กรกฎาคม	
2561	ณ	ห้องคริสตัล	บอลรูม	ชั้น	2	โรงแรมตวันนา	สุรวงศ์	กรุงเทพฯ

 9. คุณพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	และคุณนิธิพร	ไตรทิพเทวินทร์	ผู้อ�านวยการสมาคมฯ	เข้าพบ	
คุณนุสรา	(อัสสกุล)	บัญญัติปิยพจน์	นายกสมาคมประกันชีวิตไทย	เมื่อวันที่	26	กรกฎาคม	2561	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	27	
อาคารโอเชี่ยน	ทาวเวอร์1	บริษัท	ไทยสมุทรประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน)

 10. คุณพิเชฐ	 เจียรมณีทวีสิน	 นายกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา	 แก่นิสิต	 นักศึกษา		
ที่เรียนสาขาการประกันภัยและวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต	 ประจ�าปีการศึกษา	 2560	 และงานเลี้ยงขอบคุณ														
คณะอนุกรรมการ	 ประจ�าปี	 2561	 ของสมาคมประกันชีวิตไทย	 เมื่อวันที่	 31	 กรกฎาคม	 2561	ณ	 โรงแรมสวิสโฮเต็ล													
เลอ	คองคอร์ด	ถนนรัชดาภิเษก	กรุงเทพฯ

 11. คุณพิเชฐ	เจียรมณีทวีสิน	นายกสมาคมฯ	อนุญาตให้	เจ้าหน้าที่ส�านักงานประกันสังคม	ด้านกลยุทธ์	และ
ด้านลงทุน	 เข้าพบเพื่อขอความรู้ทางวิชาการเรื่อง	ALM	และการจัดการความเสี่ยงของพอร์ตประกันชีวิต	 เพื่อใช้ในการ
จัดพอร์ตของประกันสังคม	เมื่อวันที่	3	สิงหาคม	2561	ณ	บริษัทแอคชัวเรียลบิสซิเนสโซลูชั่นจ�ากัด
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 12. คณุพิเชฐ	เจยีรมณทีวสีนิ	นายกสมาคมฯ	และคณุวไิลพร	สวุรรณมาลยั	ประธานคณะอนกุรรมการจดัอบรม
สัมมนา	เป็นประธานการจัดสัมมนา	Joint	Regional	Seminar	2018	ในหัวข้อ	“Back	to	the	Future	-	Challenges	
and	Opportunities	in	an	Increasingly	Digital	World”	ณ	โรงแรม	เอส31	สุขุมวิท	เมื่อวันที่	6	สิงหาคม	2561	ซึ่ง
มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในระดับต่างๆ	เข้าร่วมประชุมกว่า	130	คน

 ก้าวต่อไปของสมาคมฯ

สมาคมฯ	 ก�าลังอยู่ในระหว่างการร่างหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง	 (Continuing	
Professional	Development	-	CPD)	เพื่อน�าร่องใช้กับสมาชิกประเภทเฟลโลในปี	2562	เพื่อยกระดับสมาชิกของ
สมาคมนกัคณติศาสตร์ประกนัภยัแห่งประเทศไทยให้มมีาตรฐานเท่าเทยีมกับสมาชกิของสมาคมนกัคณติศาสตร์ใน
นานาอารยประเทศ	โปรดติดตามรายละเอียดที่จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ	ในล�าดับต่อไป
ปลายปีนี้	สมาคมฯ	จะจัดกิจกรรม	Let’s	get	together	เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกของสมาคมฯ	ได้มาร่วมพบปะ
สังสรรค์สร้างเน็ตเวิร์คและอัพเดทข่าวคราวความคืบหน้าในวงการแอคชัวรีบ้านเรา	พร้อมกิจกรรมสนุกๆ	แบบที่ไม่
ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง	ขอโปรดติตตามอย่าได้กระพริบตา	เพราะหากพลาดโอกาสในปีนี้แล้ว	อาจจะต้องรอ
อีกทีปลายปีหน้าเลยนะคะ

1.

2.
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 ทราบไหมครับว่าตอนนี้บริษัทประกัน
ภัยโดยเฉพาะนักคณิตศาสตร์ประกันภัยและ
นักบัญชีก�าลังตื่นตัวกันทั่วโลกกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินตัวใหม่แกะกล่อง (ที่
มีผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกถกเถียงกันมาเกือบ 20 
ปี) เกี่ยวกับเรื่อง “สัญญาประกันภัย” ว่าควร
จะจัดประเภทอย่างไร วัดมูลค่าอย่างไร หรือ
เปิดเผยข้อมูลอย่างไร ให้ดูเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 บางคนอาจจะถามดังๆ ในใจออกมาว่า 
“แล้วมาตรฐานตอนนี้มันไม่เหมาะสมหรือ?” ซ่ึง
ถ้าจะฟันธงว่าไม่เหมาะสมนั้นก็คงจะไม่กล้า แต่
เอาเป็นว่าเรามาท�าความเข้าใจท่ีมาท่ีไปว่าความ
เป็นมาอย่างไร และมีแนวคิดรวบยอดให้เราน�า
ไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง

โดย พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน (ทอมมี่ แอคชัวรี) 
FSA, FIA, FSAT, FRM 
-นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

 เริ่มต้นจาก?
	 ก่อนอืน่ต้องขออ้างถงึก่อนว่า	มาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบบันีเ้ขยีนโดยนกับญัช	ี
ซึง่มจี�านวนอยูก่ว่า	300	หน้า	ท�าให้ภาษาส่วนใหญ่
เป็นภาษาของนักบัญชี	 และจะเป็น	 principle	
based	(ไม่ใช่	rule	based	อกีต่อไป)	ท�าให้การ
อ่านมาตรฐานฉบับนี้	 ต้องอ่านด้วยดวงตาที่	 3	
เพือ่ตคีวามถงึหลกัการทีค่วรจะเป็น	และการน�า
หลักการไปปฏิบัติอีกทีให้เหมาะสม
	 ดงันัน้	เวลาอ่านมาตรฐานฉบบันีแ้ล้ว	
กค็วรจะพยายามท�าความเข้าใจถงึวตัถปุระสงค์
ว่า	“ท�าไปเพือ่อะไร”	ไปด้วยครบั	เพราะมาตรฐาน
ฉบับนี้เป็นการเปลี่ยนพื้นฐานและวิธีคิดของ
สญัญาประกนัภยัทัง้หมด	(เป็น	fundamental	
change)	เรียกว่าเป็น	lifetime	event	ที่	100	
ปี	จะมกีารเปลีย่นวธิคีดิแบบนีห้นนงึ	(ขนาดถก

พลิกโฉม
ธุรกิจประกันภัยกับ 
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เถียงกันมาจนสรุปกันได้	ก็ใช้เวลาไปเกือบ	20	ปีไปแล้ว)	
ยิง่เป็นทางฝ่ังของธรุกจิประกันชวิีตก็จะมีผลกระทบมากๆ	
โดยการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดอย่างแรกก็คือการรับรู้						

รายได้ที่จะลดลงไปมาก	 (แต่ก�าไรยังเท่าเดิม)	 และการ
เปลี่ยนวิธีรับรู้รายได้	 ซึ่งท�าให้สามารถน�าไปเปรียบเทียบ
กับเบี้ยประกันภัยทางฝั่งวินาศภัยได้

 ท�าไมถึงเปลี่ยน?
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปัจจุบัน
ที่ใช้อยู่	ซึ่งเรียกว่า	IFRS4	สัญญาประกันภัย	นั้น	ยังมีข้อ
กงัขาอยูห่ลายประเดน็ทีท่�าให้นกัลงทนุหรอืคนทีอ่่านงบการ
เงินยังคลางแคลงใจอยู่บ้าง	 ไม่ว่าจะเป็น	 การที่มาตรฐาน
เปิดกว้างให้ใช้หลกัการทาง	GAAP	(General	Accepted	
Accounting	Principles)	ของประเทศตนเองได้	ซึง่นัน่ก็
แปลว่าประเทศใครประเทศมนั	จงึไม่แปลกเลยว่า	มาตรฐาน	
IFRS4	ของประเทศไทย	(เรียกว่า	TFRS4)	นั้น	มีความ
แตกต่างกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ค่อนข้างมาก	ตัวอย่างที่
เหน็ได้ชดัคอื	วธิกีารค�านวณส�ารองทางคณติศาสตร์ประกนั
ภัยที่ยังแปลกตาไม่เหมือนใคร

	 นอกจากนี้แล้ว	 มาตรฐานการรายงานทางการ
เงนิ	เรือ่งสญัญาประกนัภยัในปัจจบุนั	ยงัท�าให้เปรยีบเทยีบ
บรษิทัประกันภยัด้วยกันเองยากอยู่	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	ใน
บริษัทประกันชีวิตด้วยกันเอง	 ยังไม่สามารถเปรียบเทียบ
กันเองได้	 ด้วยนิยามเฉพาะของตัวเอง	 รวมไปถึงการลง
บัญชีต่างๆ	 ยังค่อนข้างแตกต่างกัน	 ซึ่งก็ยังผลให้เปรียบ
เทียบกับอุตสาหกรรมอื่นไม่ได้ด้วย	
	 ยกตัวอย่างเช่น	 ถ้าบริษัทประกันชีวิต	 รับเบี้ย
ประกันชีวิต	1	ล้านบาท	ถ้าจัดประเภทเป็นสัญญาประกัน
ภัย	 (Insurance	contract)	แล้ว	ก็สามารถจะน�าตัวเลข	
1	 ล้านบาท	 ใส่เข้าไปในงบการเงินและรับรู้เป็นรายได้ทั้ง
ก้อน	แต่ถ้าเงิน	1	ล้านบาทนั้นไปถูกใส่ในธนาคารเป็นเงิน
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 เริ่มเมื่อไร?
	 ก่อนจะลงลึกไปกว่านี้	 เรามามองว่า	 ประเทศ
ต่างๆ	 ทั่วโลก	 ได้เริ่มเตรียมพร้อมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับน้ีอย่างไรบ้าง	 โดยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน	 (IFRS)	ต่างๆ	ได้มีมติมาจาก	 IASB	
(International	Accounting	Standing	Board)	ซึ่งมา
จากทวีปยุโรปเป็นส่วนใหญ่	จึงท�าให้ประเทศในแถบนี้ตื่น
ตัวกันมาก	 โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะเริ่มใช้ในวันที่	 1	
มกราคม	2021	(พ.ศ.	2564)	ส่วนในเอเชียเองนั้น	ก็จะมี	
มาเลเซีย	สิงคโปร์	ฮ่องกง	ไต้หวัน	เกาหลี	ที่ได้ยินมาว่าจะ
เริ่มพร้อมๆ	กับทางฝั่งยุโรป	แถมประเทศจีนก็มีการแปล
มาตรฐานฉบับนี้ในภาษาของเขาเองอีกด้วย	ส่วนอินเดียนี่
มาแรงและแปลกกว่าเพื่อน	เพราะอยากจะประกาศใช้	ใน
ปี	2020	ซึ่งหากท�าได้จริง	ประเทศอินเดียก็จะเป็นประเทศ
แรกของโลกเลยทเีดยีว	ทีจ่ะใช้มาตรฐานฉบบันีก่้อนเพือ่น	
(ซึ่งก็คงต้องตามดูกันต่อไป)
	 อกีประเทศทีต้่องจบัตามองก็คอื	สหรัฐอเมริกา	
ที่ไม่เอาด้วยกับ	 IFRS17	 เลย	 แต่จะยังยึดถือมาตรฐาน
ของเขาเอง	ที่เรียกว่า	US	GAAP	(General	Accepted	
Accounting	 Principle)	 ที่อเมริกาเองใช้กันมานมนาน
ครบั	(เลยไม่ยอมเปลีย่น	แถมเคยประกาศออกมาว่าจะท�า	
US	GAAP	phase	2	ออกมาข่มอีก	ซึ่งคนน�ามาปฏิบัติคง

สนุกกนัน่าดูเลยครับ	เพราะต้องเข้าใจทัง้สองมาตรฐานน้ีไป
พร้อมๆ	กัน)
	 กลับมาที่ประเทศไทยกันดีกว่าครับ	 โดยของ
ประเทศไทยนั้น	จะใช้หลังจากที่คนอื่นใช้กัน	1	ปี	ซึ่งก็คือ	
จะเริ่ม	วันที่	1	มกราคม	2022	(พ.ศ.	2565)	แต่อย่าเพิ่งดีใจ
ไปว่ามนัยงัอกีห่างไกล	เพราะเวลาจะน�ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่มาใช้นั้น	ไม่ใช่ว่า	อยู่ดีๆ	ก็โผล่ตัวเลข
ใหม่มาเลย	มนัจะต้องมกีารเปรียบเทยีบกบัตวัเลขของงบการ
เงนิในปีทีผ่่านมาด้วย	(เพราะการดูตวัเลข	ไม่ได้ดูทีผ่ลลพัธ์
ในตอนนัน้	แต่ต้องดถูงึการเปลีย่นแปลงและทศิทางจากปีที่
ผ่านมาด้วย	นัน่จึงถอืเป็นการอ่านงบการเงินทีแ่ท้จรงิ)	นัน่ก็
แปลว่า	ถ้าจะต้องเริ่มใช้กันวันที่	1	มกราคม	2022	นั้น	เรา
จะต้องมีตัวเลขของปี	2021	มาให้เปรียบเทียบด้วย	ซึ่งแปล
ความอีกทีว่า	 ประเทศไทยน้ันจะต้องท�าตัวเลขงบการเงิน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตัวนี้	ที่	ไตรมาส	1	ปี	
2021	(พ.ศ.	2564)	นั่นเอง	ซึ่งก็ถือว่าเรามีเวลาให้เตรียมตัว
ไม่นานนกั	เพราะถ้าใครทีเ่ป็นนกับญัชีหรือนักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัทีเ่คยน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิไม่ว่าจะ
ฉบับไหนก็ตามมาปฏิบัติใช้ในตอนแรก	ก็จะรู้เลยว่าเวลาที่
เหลือให้เตรียมตัวนั้นผ่านไปไวมาก	จนไม่ท�าให้เรามีโอกาส
ได้เตรียมตัวเลย	 ราวกับกระพริบตาส่องกระจกแว๊บเดียว	
ไม่ทันได้เตรียมตัวอะไร	ตีนกาก็ขึ้นซะละ

	 เมือ่สอบถามไปทางผูส้อบบญัชทีัว่โลกแล้วจะได้รบัความ
เห็นพ้องกันว่า	 การลงบัญชีของธุรกิจประกันภัย	 (insurance	
accounting	standard)	ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้	ยังมีความไม่
ต่อเนื่อง	 (inconsistent)	 ไม่เหมือนกัน	 (non-uniform)	และ	

ไม่โปร่งใส	(non-transparent)	อยู่	ท�าให้ความน่าเชื่อถือของธุรกิจประกันภัยยังมีไม่มากเท่าที่ควร	(ดังจะเห็นหุ้นประกัน
ของบ้านเรา	เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง	อาจเพราะส่วนหนึ่งมาจากงบการเงินที่แกว่งไปมา)

5 ประเด็นของมาตรฐานตัวใหม่
ท่ีเข้าถึงความต้องการ
ของผู้ใช้งบการเงินได้มากขึ้น

ฝากนั้น	 ธนาคารจะไม่สามารถน�าตัวเลข	 1	 ล้านไปเป็น																
รายได้	แต่จะลงบัญชีได้เฉพาะค่าธรรมเนียมเท่านั้น	และ
ด้วยปรากฏการณ์แบบนี้เอง	 จึงท�าให้การขายประกันผ่าน
ทางธนาคารนัน้สามารถรบัรูย้อดขายได้ทัง้กอ้น	ซึง่ปรากฏ
ให้เหน็เป็นข่าวอยู่เสมอว่ายอดขายพุง่	และเตบิโตเป็นอย่าง
มาก	 โดยเฉพาะแบบประกันที่เน้นไปทางสะสมทรัพย์	 ที่
สามารถรบัรูท้างอ้อมในส่วนของเงนิฝากไปเป็นรายรับด้วย	
(ต่างกบัธนาคารจะไม่สามารถรบัรูเ้งนิฝากทีไ่ด้รบัมา	มาเป็น

รายได้เลย	เพราะอนญุาตให้น�าค่าธรรมเนยีมมาเป็นรายได้
เท่านั้น)

 สรุปแล้ว เมื่อน�ำมำตรฐำนตัวใหม่นี้มำใช้แล้ว 

งบกำรเงินของธุรกิจประกันชีวิต จะสำมำรถเปรียบเทียบ

กับธุรกิจประกันวินำศภัยได้ นอกจำกนี้ ยังสำมำรถน�ำไป

เปรยีบเทยีบกบัธรุกจิอืน่ เช่น ธนำคำรหรอืสถำบนักำรเงนิ

ต่ำงๆ ได้อีกด้วย



011

3.

4.

ภัยนั้น	 จะต้องน�ากลับมาคิดเป็นมูลค่าเงินปัจจุบัน	
(Present	 Value)	 ด้วย	 ซึ่งทางบริษัทประกันก็ท�า
เป็นปกติอยู่แล้ว	
Reflects the characteristics of the insurance 

contract rather than the risk related to asset/

investment activity:	 บริษัทประกันภัยควรจะ
สะท้อนความเสี่ยงจากตัวสัญญาประกันภัยเท่านั้น	
ไม่ใช่ไปสะท้อนความเสี่ยงจากทางฝั่งสินทรัพย์หรือ
จากการลงทุนเข้าไปด้วย
Provides separate information about the 

investment and underwriting performance:  
ปกตแิล้ว	บรษิทัประกนัชวีติและบรษิทัประกนัวนิาศภยั	
จะมีส่วนประกอบของก�าไรอยู่	2	ส่วน	โดยส่วนแรก
เรียกว่า	Underwriting	profit	 ซึ่งก็คล้ายกับก�าไร
จากการด�าเนนิงาน	โดยเกดิจากการพจิารณารบัความ
เสี่ยงเข้ามา	และบริษัทบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดี	
เลยเกดิก�าไรข้ึน	และส่วนท่ีสองเรยีกว่า	Investment	
profit	 ซึ่งปกติแล้ว	 บริษัทจะมีการตั้งเป้าว่าแบบ
ประกันตัวหนึ่งๆ	 ควรจะมีดอกผลจากการลงทุนได้

	 มาตรฐานตัวใหม่จึงต้องการท�าให้เป็นวิธีการที่
เหมือนกัน	(single	accounting	approach)	ดังนี้

Provide up-to-date market consistent 

information of obligation including value of 

option & guarantee:	สมมติฐานทางคณิตศาสตร์
ประกันภัยต่างๆ	ที่เป็น	forward	looking	มองไปใน
อนาคตข้างหน้านั้น	ควรจะเป็นตัวใหม่สุด	(คล้ายกับ
วิธกีารน�าสมมตฐิานใหม่มาเพือ่ค�านวณมลูค่าประเมนิ)	
ที่สอดคล้องกับตลาด	 โดยต้องอย่าลืมเรื่องเงื่อนไข	
สิทธิ	 ที่ไปการันตีให้ลูกค้าไว้	 (เรียกว่า	 Option	&	
Guarantee)	เช่น	บรษิทัประกนัชวีติสญัญากบัลกูค้า
ไว้ว่า	เงนิทีฝ่ากกบับรษิทันัน้จะให้ดอกเบีย้ไม่ต�า่ว่า	x%	
เป็นต้น	(ถ้าจะกล่าวกนัในเชงิเทคนคิของพวกทีก่ารนัตี
แบบนี	้มนัจะเป็นความเสีย่งทางด้านการเงนิทีเ่กดิขึน้
จากการไปการันตี	บริษทัเลยต้องท�าการค�านวณโดย
ใช้วิธีแบบ	Stochastic	modeling	เช่นกัน)
Reflects time value of money:	การประมาณการ
ไปข้างหน้าโดยใช้สมมตฐิานทางคณติศาสตร์ประกนั

1.

2.
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เท่าไร	 และถ้าบริษัทประกันสามารถลงทุนได้ดอก
ผลมากกว่าที่ตั้งเป้าไว้	 ก็จะถือว่าเป็นก�าไรในส่วนนี	้	
โดยมาตรฐานใหม่นี้	 จะแยกก�าไรทั้ง	 2	 ชนิดนี้ออก
มาอย่างชัดเจน	 เพื่อความโปร่งใสและเห็นส่วนผสม
ของที่มาของก�าไรเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน
Treats service provided by underwriting 

activity as revenue and expense in a 

comparable way to other non-insurance 

business: ตัวนี้คือหนึ่งในหัวใจส�าคัญของการที่ทั่ว
โลกอยากจะเปลีย่นเป็นมาตรฐานใหม่นี	้เพือ่ทีจ่ะได้ให้
บริษัทประกันตั้งนิยามของค�าว่า	รายรับ/รายได้	และ	
ค่าใช้จ่าย	สามารถเปรยีบเทยีบกบัอตุสาหกรรมอืน่ๆ	
นอกธรุกจิประกนัภยัได้	ดงัตวัอย่างทีไ่ด้กล่าวไปข้าง
ต้น	เกี่ยวกับเงินฝากธนาคาร	เป็นต้น

5.

 การแยกส่วนของการลงทุน (Investment 
components) ออกมาจากส่วนของประกัน
ภัย (Insurance components)
	 เพือ่ทีจ่ะสามารถท�าให้ธรุกจิประกนัเปรยีบเทยีบ
กบัธรุกจิของธนาคารได้	ส่วนของการฝากเงนิ	(Deposit)	จงึ
ถูกน�ามากล่าวอ้างถึงเสมอ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวอย่าง
การเปรียบเทียบระหว่างการฝากเงิน	 1	 ล้านบาทใส่ใน
ธนาคาร	กับการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต	1	ล้านบาท	(ส�าหรับ
ทนุประกนั	สมมตทิี	่1.1	ล้านบาท)	ทีม่กีารรบัรูร้ายรบั/ราย
ได้เพื่อบันทึกบัญชีไม่เหมือนกัน
	 ถ้าใครเคยเหน็มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ของสญัญาประกันภัยทีเ่รยีกว่า	IFRS	4	(ทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนั)	

จะเห็นว่าจะมีการแยกประเภทสัญญาที่เรียกว่า	 สัญญา
ประกันภัย	 (Insurance	 Contract)	 และสัญญาลงทุน	
(Investment	 Contract)	 อยู่แล้ว	 ซ่ึงเราก็ยังคงใช้หลัก
เกณฑ์เดิมนั้นได้อยู่	เพียงแต่สัญญาลงทุน	(Investment	
Contract)	 นี้	 จะถูกมองว่าเป็น	Distinct	 Investment	
Component	และอยู่ภายใต้	IFRS9	แทน
	 ส่วนสญัญาประกนัภยั	(Insurance	Contract)	
นัน้	ถงึแม้ว่าจะอยูภ่ายใต้	IFRS17	แต่กถ็กูแตกส่วนประกอบ
ออกมาสองส่วน	คือ	ส่วนของการประกันภัย	(Insurance	
components)	 และส่วนของการลงทุน	 (Non-distinct	
investment	 components)	 ซึ่งถือว่าเป็นการพลิกโฉม
อีกจุดหนึ่งส�าหรับผู้ที่ต้องน�า	IFRS17	มาใช้
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	 ถ้ายกตวัอย่างทีเ่หน็ได้ชดั	กค็งต้องยกตวัอย่าง
ของผลติภณัฑ์ประกนัชวีติแบบคุม้ครองตลอดชพี	(Whole	
Life)	สมมตว่ิาทนุประกนัภยัคอื	1.5	ล้านบาท	และในตอน
นั้นมีมูลค่าเวนคืนเงินสด	(Cash	Surrender	Value)	อยู่
ที่	1	ล้านบาท	เราก็จะน�า	1	ล้านบาทนี้มาพิจารณาว่าเป็น
เหมือนส่วนหนึ่งของเงินฝาก	ซึ่งส�าหรับ	IFRS17	แล้ว	ตัว	
1	ล้านบาทนี้จะไม่ถูกใส่ในงบก�าไรขาดทุนเลย	
	 ถึงแม้ว่า	 ส่วนของการลงทุน	 (Non-distinct	
investment	components)	ถอืว่าเป็นส่วนหนึง่ของสญัญา
ประกนัภยัภายใต้	IFRS17	แต่	Investment	component	
ในทีน่ีจ้ะถกูดงึแยกออกมาและไม่ได้แสดงในงบก�าไรขาดทนุ	
ในลักษณะที่	IFRS17	เรียกว่าเป็น	Disaggregation	โดย
เฉพาะอย่างย่ิงตัวทีเ่หมือนเงนิฝาก	(Deposit	components)	

จะไม่ได้ถูกใส่ในงบก�าไรขาดทุนอีกต่อไป	
	 ส่วนประกอบของงบก�าไรขาดทนุภายใต้	IFRS4	
มีดังนี้	“Premium	+	Investment	income	-	Incurred	
claims	and	benefit	-	Change	in	insurance	contract	
liability	=	Profit	or	loss”
	 ในทางกลบักนั	ส่วนประกอบของงบก�าไรขาดทนุ
ภายใต้	IFRS17	มดีงันี	้“Insurance	revenue	-	Insurance	
services	 expense	 (ISE)	 +	 Investment	 income	 -	
Insurance	finance	expense	(IFE)	=	Profit	or	loss”
	 ทั้งนี้	 ไม่ว่าจะเป็น	 IFRS4	 หรือ	 IFRS17	 นั้น	
Profit	 or	 loss	 +	 Other	 comprehensive	 income	
(OCI)	รวมกันก็จะได้	Total	comprehensive	income	
(TCI)	เหมือนเดิมครับ

	 งบก�าไรขาดทุน	ที่เปลี่ยนจาก	IFRS4	มาเป็น	IFRS17	มีดังนี้

IFRS4

Premium

Investment	Income
Incurred	Claim	and	Benefits
Chance	in	insurance	contract	liabilities

Profit	or	loss
Other	Comprehensive	Income	(OCI)
Total	Comprehensive	Income

IFRS17

Insurance	Revenue
Insurance	Services	Expense	(ISE)

-	Incurred	Claims	and	Expense
-	Acquisition	Costs
-	Gain/loss	from	Reinsurance

Insurance	Service	Result
Investment	Income
Insurance	Finance	Expense	(IFE)
Net	Financial	Result

Profit	or	loss
Other	Comprehensive	Income	(OCI)
Total	Comprehensive	Income

	 ใน	 IFRS17	 นั้นได้แยกส่วนของการลงทุน	
(Investment	components)	ออกมาจากส่วนของประกนัภยั	
(Insurance	components)	ซึง่ต้องอาศยัหลกัคณิตศาสตร์
ประกันภัยมาช่วยแยกส่วนประกอบตัวนี้
	 ในสมัยที่เป็น	 IFRS4	นั้นเวลาที่บริษัทประกัน
จ่ายเงินออกจากการที่ผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิต	 (Death	

Claim)	นั้น	ก็จะถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเคลม	แต่
ส�าหรับ	 IFRS17	ที่ต้องลงลึกไปกว่านั้นแล้ว	 จะต้องแตก
ส่วนที่เป็นความคุ้มครองที่แท้จริงออกมาเป็นส่วนของ
ประกัน	 และส่วนที่เหมือนกับการคืนเงินที่ผู้ถือกรมธรรม์
ควรจะได้อยู่แล้ว	(Release	in	Cash	Surrender	Value)	
ออกมาเป็นส่วนของลงทุน	
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ยกตัวอย่างเช่น	 กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทุนประกัน	 1.5	
ล้านบาท	 ปรากฏว่าผู้ถือกรมธรรม์เกิดเสียชีวิตขึ้นและ
มูลค่าเวนคืนเงินสด	(Cash	Surrender	Value)	ในขณะ
นั้นอยู่ที่	1	ล้านบาท		ส�าหรับ	IFRS17	แล้ว	เราจะแบ่งเงิน
ที่ต้องจ่ายออกมา	1.5	ล้านบาท	ออกมาเป็น	5	แสนจาก
ความคุ้มครอง	(ซึ่งก็คือส่วนเกินของทุนประกันที่มากกว่า
เงินส�ารอง	 หรือทางศัพท์เทคนิคเรียกว่า	 Net	 Amount	
at	 Risk	 (NAR))	 และ	 1	 ล้านบาทที่เป็นการ	 Release	
มูลค่าเวนคืนเงินสด	(Cash	Surrender	Value)	ออกมา
เมื่อผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิต	 จะถือเป็นส่วนของการลงทุน	
(Investment	components)	

	 ในตวัอย่างเดียวกัน	ถ้าลกูค้าขอเวนคืนกรมธรรม์
แล้ว	บริษัทประกันชีวิตก็จะต้องมีการจ่ายเงินออก	(Cash	
outgo)	 ซึ่ง	 IFRS17	 นั้นจะถือว่าเป็นส่วนของการลงทุน	
(Investment	components)	เช่นกัน
	 มอีกีจดุหนึง่ทีต่ัง้เป็นข้อสงัเกตได้ว่า	ใน	IFRS17	
นี้	จะไม่มีเบี้ยค้างรับ	(Due	premium)	หรือ	เบี้ยรับล่วง
หน้า	(Prepaid	premium)	อกีต่อไป	ในส่วนของการบนัทกึ
รายรบั/รายได้	(Insurance	revenue)	จะพจิารณาจากการ
ส่งมอบบรกิารตามหลกับัญช	ี(Service	on	earned	basis)	
ซึง่ถ้าท�าแบบนีแ้ล้วจะท�าให้สอดคล้องกบัธุรกจิอ่ืนๆ	ท่ีไม่ใช่
ธุรกิจประกันภัย

	 ส่วนการแสดงผลของงบดุล	ที่เปลี่ยนจาก	IFRS4	มาเป็น	IFRS17	มีดังนี้

IFRS4

Asset
Reinsurance	Contract	Assets
Deferred	Acquisition	Costs
Value	of	Business	Acquired
Premium	Receivable
Policy	Loans

Liabilities
Insurance	Contracts	Liabilities
Unearned	Premiums
Claims	Payable

IFRS17

Asset
Reinsurance	Contract	Assets
Insurance	Contract	Assets

Liabilities
Insurance	Contracts	Liabilities
Reinsurance	Contract	Liabilities

	 จะเห็นว่า	 IFRS17	 นั้นรวบทุกอย่างเอาไว้
เป็น	 Insurance	 Contract	 Assets/Liabilities	 หรือ	
Reinsurance	 Contract	 Assets/Liabilities	 ไว้หมด	
เพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงผลที่แตกต่างกัน	โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง	 งบดุลของ	 IFRS17	 นั้นจะไม่ได้มีการแสดงเบี้ยค้าง
รับ	(Premium	receivable)	ว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน	
(Financial	Asset)	อีกต่อไป	ทั้งนี้	Acquisition	Cost	
ก็ไม่ได้แสดงออกมาอยู่ในรูปของสินทรัพย์ที่จับต้องไม่

ได้	(Intangible	Asset)	เช่นกัน	หากแต่	เรื่อง	Deferred	
Acquisition	 Costs	 ในเชิงเทคนิคของ	 IFRS17	 นั้น
จะถูกฝังอยู่ในรูปแบบการค�านวณหนี้สิน	 (Insurance	
Contract	Liabilities)	และถูกทยอยรับรู้ในรูปแบบของ
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยและฝังอยู่ในส่วนหนึ่งของ	
Contractual	 Service	Margin	 (CSM)	 ซึ่งจะได้กล่าว
ต่อไป
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 สัญญาที่มีภาระผูกพันเกินควร (Onerous 
Contract) กับ สัญญาที่มีก�าไร Contractual 
Service Margin (CSM)
	 ในมาตรฐานใหม่นี	้มนียิามของสญัญาประกนัภยั
อยู่	2	ตัว	ที่เป็นหัวใจส�าคัญที่สุดของมาตรฐานฉบับนี้	โดย
เราจะเรียกมันว่า	 เป็นความไม่สมมาตร	 หรือ	 อสมมาตร	
(asymmetry)	ของการรับรู้ก�าไรในสัญญาประกันภัย

Onerous Contract คืออะไร

Onerous	 แปลว่า	 เป็นภาระ	 หรือมีภาระผูกพันเกิน
ควร	ดังนั้น	Onerous	contract	จึงแปลว่า	สัญญา
ทีมี่ภาระผกูพนัเกินควร	หรอืแปลเป็นไทยได้อกีอย่าง
หนึ่งว่า	เป็นแบบประกันที่ขาดทุน	
เนื่องจาก	 สมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยใน
มาตรฐานฉบบันีจ้ะถกูสะท้อนภาวะตลาดอยูต่ลอดเวลา	
ถึงแม้ว่าแบบประกันจะถูกออกแบบมาให้มีก�าไร	 แต่
เมือ่น�ามาขายแล้ว	ในอนาคตก็อาจจะขาดทุนเน่ืองจาก
สภาพตลาดในขณะนั้น	ก็เป็นได้	 (เช่น	ผลตอบแทน
จากการลงทนุทีต่�า่กว่าตอนออกแบบไว้แต่แรก	เป็นต้น)	
สัญญาประกันภัยที่ประเมินแล้วขาดทุนในตอนที่น�า
ออกมาขาย	จะถูกตีตราว่า	เป็น	Onerous	Contract	
(สัญญาที่มีภาระผูกพันเกินควร)	และจะต้องรับรู้การ
ขาดทนุทัง้ก้อนทนัท	ียกตวัอย่างเช่น	เราเหน็ว่าสญัญา
ประกันภัยตัวนี้มีระยะเวลา	10	ปี	และจะขาดทุนต่อ
เน่ืองปีละ	10	ล้านบาท	เวลารบัรูก้ารขาดทนุในงบก�าไร
ขาดทุนนั้น	 จะต้องรับรู้สะท้อนว่าขาดทุนเป็นจ�านวน
เงิน	100	ล้านบาทในทันที	(ปีละ	10	ล้านบาท	10	ปี	
สมมติไม่มีอัตราคิดลดมาเกี่ยวข้อง)	
Contractual Service Margin (CSM) คืออะไร

Margin	ในที่นี้	จะหมายถึงก�าไร	แบบที่เราชอบเรียก
ว่า	Profit	Margin	แต่ในมาตรฐานใหม่ตัวนี้	ใช้ค�าว่า	
Service	Margin	เพราะมองว่าเป็นก�าไรจาก	Service	

fee	 (ค่าธรรมเนียม)	 นั่นเอง	 เนื่องจากมาตรฐานนี้
จะไม่รับรู้เบี้ยประกันว่าเป็นรายรับ/รายได้อีกต่อไป	
(ทุกอย่างจะเปลี่ยนเป็น	 service	 fee	 หมด)	 และ
เนือ่งจากมาตรฐานใหม่นีจ้ะอยูบ่นโลกของ	service	
fee	เวลาเรียกก�าไรของสญัญาประกนัภยั	จึงเรียกว่า	
Contractual	Service	Margin	(CSM)
สัญญาประกันภัยที่ประเมินแล้วก�าไรในตอนที่น�า
ออกมาขาย	จะมี	Contractual	Service	Margin	
(CSM)	ซึง่จะไม่สามารถรบัรูว่้าเป็นก�าไรทัง้ก้อนได้ใน
ทนัท	ีแต่จะต้องน�ามาเกลีย่เฉลีย่ออกไปตามอายขุอง
สญัญานัน้	ยกตวัอย่างเช่น	เราเหน็ว่าสญัญาประกนั
ภัยตัวนี้มีระยะเวลา	10	ปี	และจะมีก�าไรเป็นมูลค่า
ปัจจุบันทั้งหมด	100	ล้านบาท	เวลารับรู้ก�าไรในงบ
ก�าไรขาดทนุนัน้	จะไม่สามารถรบัรู	้100	ล้านบาท	ทัง้
ก้อนได้	แต่จะต้องเอา	100	ล้านบาทนั้น	มาทยอย
รบัรูต้ลอดระยะเวลา	10	ปีของสญัญาประกนัภัยน้ัน	
เสมือนหนึ่งเราเอา	100	ล้านบาทที่คิดว่าจะได้ก�าไร
ทั้งหมด	ในวันที่ออกกรมธรรม์ให้นั้น	เทใส่ลงไปใน
เขื่อนกันส�ารองเอาไว้	 และเมื่อเวลาผ่านไปก็ค่อยๆ	
ผันน�้าออกจากเขื่อน	 ทยอยรับรู้ก�าไรออกมา	 (บาง
ครั้งอาจจะเรียก	Contractual	 Service	Margin	
(CSM)	ว่า	Profit	Reserve	ก็ไม่ผิดนัก)

	 เมื่อเปรียบเทียบ	 Onerous	 Contract	 กับ	
Contractual	Service	Margin	(CSM)	แล้วจะเห็นว่า	
เวลาขาดทุนนั้นจะต้องรับรู้การขาดทุนทั้งก้อนทันที	 แต่
เวลาก�าไรนั้นจะต้องทยอยผ่อนรับรู้ไปทีละนิดตลอดอายุ
สัญญา	จึงท�าให้มาตรฐานใหม่นี้รับรู้ก�าไรขาดทุนแบบไม่
สมมาตร	 เรียกว่า	 “มีสุขต้องทยอยเสพ	 มีทุกข์ต้องรับรู้
ให้หมดจดในทีเดียว”

1.

2.

 จะท�าอย่างไร ถ้าในวันแรกเป็น Onerous 
Contract แล้วค่อยกลับมามีก�าไร
	 ในเมือ่วนัแรกถกูตตีราว่าเป็น	Onerous	Contract	
หรอื	สญัญาทีม่ภีาระผกูพนัเกนิควรไปแล้ว	ไม่ใช่ว่าเรารบัรู้
เป็นขาดทนุไปทัง้หมดแลว้กท็�าเป็นลมืตัวเลขขาดทนุนัน้ไป
จากสัญญาประกนัภยัได้	ถงึจะรบัรูไ้ปหมดแล้วเรากต้็องเกบ็

ตวัเลขทีเ่คยลงบญัชว่ีารบัรูข้าดทนุไปแล้วเท่าไรของแต่ละ
กรมธรรม์	 (Loss	Component)	 ไว้เสมอ	 เพราะถ้าเกิด
บริหารแล้วมีก�าไรขึ้นมาทีหลัง	 เราจะต้องน�าตัวเลขของ
ก�าไรที่ว่านี้มาหักกลบลบหนี้จากตัวเลขขาดทุนที่เคยลง
บัญชีก่อนหน้านั้นไปเร่ือยๆ	 จนกว่าจะหักจนหมด	 และ
ส่วนเกินไปกว่านัน้	ค่อยรบัรูว่้าเป็น	Contractual	Service	
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Margin	(CSM)	ซึง่เมือ่ถงึเวลานัน้กค่็อยเอามลูค่าส่วนเกนิ
ที่เป็น	CSM	มาทยอยรับรู้เป็นก�าไรในอนาคตอีกที
	 ทัง้นี	้ขอย�า้ว่าการรบัรูข้าดทนุ	(Loss	Component)	
ทีเ่คยรบัรูจ้ากการเป็น	Onerous	Contract	มานัน้	มาตรฐาน	
IFRS	 17	 สามารถให้เอาการเปลี่ยนแปลงของก�าไรที่มาก
ขึ้นกว่าที่คาดหวังมาชดเชยได้เท่านั้น	แต่จะไม่สามารถเอา	
ก�าไรในอดีต	มาหักกลบลบหนี้ได้	
	 ยกตวัอย่างเช่น	สญัญาประกนัภยัระยะเวลา	10	
ปี	และในวนัทีข่ายกรมธรรม์ไปน้ันบรษัิทได้รบัรูข้าดทนุเป็น
จ�านวน	100	ล้านบาท	(เป็น	Loss	Component)	และสมมติ
ว่าเวลาผ่านไป	3	ปี	บริษัทเห็นว่าจะมีก�าไรจากอนาคตข้าง
หน้าเพิ่มขึ้น	70	ล้านบาทซึ่งมากกว่าตอนที่เคยค�านวณไว้
ในตอนแรกแล้ว	 ตามมาตรฐานใหม่นี้	 จะให้น�า	 70	 ล้าน
ไปเติมเป็นก�าไรได้ในปีบัญชีนั้นทันที	(ไม่ต้องน�ามาทยอย
รับรู้ก�าไร	แบบ	Contractual	Service	Margin	(CSM))	
เนือ่งจากบรษัิทเคยลงบัญชว่ีาขาดทนุมาก่อนแล้ว	100	ล้าน	
โดยก�าไรจากอนาคตที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนี้จะเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยที่ท�าให้ค�านวณได้ก�าไรมากกว่าที่เคยคาดหวังตั้งเอาไว้	
หรือการคาดการณ์ผลประกอบการจากการด�าเนินงานใน
อนาคตข้างหน้าที่จะดีกว่าสมมติฐานที่เคยตั้งไว้	 ซ่ึงมีผล
ท�าให้	กระแสเงนิสดเพือ่ภาระผกูพนักรมธรรม์	(fulfilment	
cashflows)	ลดลง
	 และเมื่อบริษัทด�าเนินงานผ่านไปอีก	จนกระทั่ง
ครบ	5	ปี	มีก�าไรอีก	80	ล้านบาท	บริษัทก็จะต้องน�า	80	
ล้านบาทนีห้ัน่ออกมาเป็น	2	ส่วน	โดยส่วนแรกคอื	30	ล้าน	
ที่น�ามารับรู้เป็นก�าไรได้ทันที	 เพราะเอามาหักกลบกับสิ่ง
ที่เคยลงขาดทุนสะสมเหลือไว้	 30	 ล้าน	 (เคยรับรู้ขาดทุน	
100	ล้านในวันที่ออกกรมธรรม์	และรับรู้ก�าไรมา	70	ล้าน
ในสิ้นปีที่	3)	และส่วนหลังคือ	50	ล้าน	นี้	จะต้องน�ามารับ
รู้ก�าไรในระยะเวลาที่เหลืออีก	5	ปี	(สัญญามีระยะเวลา	10	
ปี	และตอนที่จะลงบัญชีนี้ครบ	5	ปีพอดี)	ซึ่งก็คือ	ทยอย
รับรู้เป็นก�าไร	ปีละ	10	ล้านบาท	ไปอีก	5	ปี	เป็นต้น

 จะท�าอย่างไร ถ้าในวันแรกมี Contractual Service Margin แล้วขาดทุนทีหลัง
	 เมื่อทยอยรับรู้ก�าไรจากการมี	 Contractual	
Service	Margin	(CSM)	อยู่ดีๆ	แล้วมีงานเข้า	เกิดการ
ประมาณการว่าอนาคตข้างหน้าจะมกีารขาดทนุเข้ามาท�าให้
ต้องน�าตัวเลขขาดทุนนั้นมาหักลบกลบกับ	 Contractual	
Service	Margin	(CSM)	ทีเ่หลอือยู	่จากนัน้กน็�ามาค�านวณ
เกลีย่ก�าไรส�ารองทีเ่หลอืนัน้ในระยะเวลาทีเ่หลอืไว้อกีท	ีแปล
ว่า	 เวลามี	Contractual	Service	Margin	(CSM)	อยู่
แล้ว	และเกิดขาดทุนขึ้นมาในปีบัญชีปีนั้น	บริษัทจะยังไม่
ได้รับผลกระทบต้องรับรู้การขาดทุนในทันที	 เพียงแค่เอา
ไปหักออกจาก	Contractual	Service	Margin	(CSM)	
ที่เหลือสะสมไว้อยู่	 ซึ่งอาจจะท�าให้	 ก�าไรที่ทยอยรับรู้ใน
อนาคตนั้นหดตัวลง	เท่านั้นเอง

	 โดยการขาดทุนที่เกิดจากการประมาณการใน
อนาคตข้างหน้านีจ้ะเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงสมมตฐิาน
ทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ท�าให้ค�านวณได้ก�าไรลดลง
กว่าที่เคยคาดหวังไว้	 หรือการคาดการณ์ผลประกอบการ
จากการด�าเนินงานในอนาคตข้างหน้าที่แย่กว่าสมมติฐาน
ท่ีเคยตั้งไว้	 ซ่ึงมีผลท�าให้	 กระแสเงินสดเพื่อภาระผูกพัน
กรมธรรม์	(fulfilment	cashflows)	เพิ่มขึ้น
	 ทั้งนี้	 ขอย�้าว่าการรับรู้ก�าไรจาก	 Contractual	
Service	Margin	 (CSM)	 ในมาตรฐาน	 IFRS	 17	 นั้น	
สามารถให้เอาการเปลีย่นแปลงของก�าไรทีล่ดลงกว่าทีค่าด
หวังมาหักกลบชดเชยได้เท่านั้น	แต่จะไม่สามารถเอา	การ
ขาดทุนในอดีต	มาหักกลบลบหนี้ได้	

 ค�านวณเดี่ยวหรือประเมินกลุ่มดี?
	 ใครที่เป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะรู้ดีว่า	
เรามีปัญหาที่ต้องอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการค�านวณเดี่ยว	
ประเมนิกลุม่	มาตลอด	เพราะการค�านวณทางคณติศาสตร์
ประกันภัยน้ัน	เป็นการประเมนิกลุม่	และตัง้สมมตฐิานโดย
แบ่งตามกลุม่ความเส่ียง	แต่เวลาค�านวณค่อยเอาสมมตฐิาน

ท่ีกลัน่กรองจากความคิดของเราน้ัน	ไปค�านวณหยอดใส่ที
ละคน	
	 เปรียบเหมือนตอนที่เราก�าลังตีส่วนผสมของ
การท�าขนมครก	ที่ต้องเอาหลายๆ	ส่วนผสมมาคลุกเคล้า
เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหม้อ	แล้วหลังจากเคี่ยวเสร็จ	ค่อยเอา
ส่วนผสมของเรานั้นหยอดเข้าแม่พิมพ์ทีละฝา
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ประเด็นมันอยู่ที่ว่า	 เวลาจะกวนส่วนผสมนั้น	 จะจัดกลุ่ม
อย่างไร	ถ้าบริษัทมีความเสี่ยง	5	ชนิด	เราก็คงจะกวนส่วน
ผสมไว้	5	หม้อ	(จะเป็นรสอะไร	หรอืชนดิอะไร	กว่็าไปตาม
น้ัน)	เราคงไม่ได้กวนทกุสิง่อย่างไว้ในหม้อเดยีวกนัใช่ไหมครบั
ดังนั้น	เรื่อง	level	of	aggregation	จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ถูก

น�ามาเป็นประเดน็ก่อน	โดยในตอนแรกทีเ่ป็นมาตรฐานใหม่	
(ฉบับร่าง)นั้น	 ได้ระบุว่าจะต้องท�าทีละกรมธรรม์เลย	 ไม่
สามารถน�ามาจัดกลุ่มได้	แต่มีบางฝ่ายได้ค้านเอาไว้ว่า	ท�า
แบบนัน้มนัแทบจะชีช้่างจบัตัก๊แตกเลยทเีดยีว	ในมาตรฐาน
ใหม่	(ตัวล่าสุด)	นี้	จึงยอมให้ค�านวณเป็นกลุ่มได้	

 การจัดกลุ่มตาม Level of Aggregation
	 การจัดกลุ่มประเภทของแบบประกันนั้น	จะท�า
กันตอนเริ่มขายกรมธรรม์นั้นๆ	 (policy	 inception)	 ซึ่ง
เมื่อจัดกลุ่มเข้าประเภทไหนแล้ว	 จะไม่มีการเปลี่ยนจน
กระทั่งหมดอายุสัญญา	 โดยประเภทของสัญญาประกัน
ภัยนั้นสามารถจัดกลุ่มตามขั้นตอนได้ดังนี้

ตำมพอร์ต (Portfolio)	โดยให้จดัเป็นพอร์ตก่อน	ซึง่
ก็คือ	เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงคล้ายกันและบริหารทั้ง
กลุ่มไปด้วยกัน	(ในมาตรฐานใหม่	ใช้ค�าว่า	“similar	
risk	 and	managed	 together”)	 ยกตัวอย่างเช่น	
แบบประกนัท่ีช�าระเบีย้ครัง้เดยีว	(Single	Premium)	
กับแบบประกันบ�านาญที่จ่ายเบี้ยรายงวด	(Regular	
premium	annuity)	ควรจะอยูค่นละพอร์ตกนั	หรอื
อีกตัวอย่างหนึ่งเช่น	 แบบประกันรถยนต์	 (Motor)	
ควรจะอยูค่นละพอร์ตกับ	แบบประกันทีไ่ม่ใช่รถยนต์	
(Non-Motor)	เป็นต้น	ซึง่ตวัอย่างเหล่านีเ้หน็ได้ชดักนั
อยูแ่ล้ว	แต่ถ้าจะให้เหน็ภาพชดัขึน้ในทางปฏบิตั	ิการ
แบ่งพอร์ตของแบบประกนัเหล่านี	้อย่างน้อยกอ็าจจะ
พิจารณาให้สอดคล้องไปพร้อมกบัการจดัประเภทแบบ
ประกัน	(Product	categories)	ของการท�ารายงาน	
Risk	Based	Capital	(RBC)	ส่ง	คปภ.	ไปด้วยก็ได้
ตำมกลุ่ม (Cohort)	 โดยให้จัดกลุ่มเฉพาะสัญญาที่
ออกห่างกันไม่เกิน	1	ปี	ซึ่งมองให้ง่ายก็คือ	เวลาจัด
กลุ่มนั้น	 เราควรจัดกลุ่มตามปีที่ขายกรมธรรม์นั้นๆ		
เช่น	 กรมธรรม์ที่ขายในปี	 2017	 จะต้องถูกจัดเป็น
อีกกลุ่มกับกรมธรรม์ที่ขายในปี	2018	ถึงแม้ว่า	แบบ
ประกันนั้นจะเป็นแบบเดียวกัน	 และขายให้กับคนๆ	
เดียวกัน	เนื่องจากมาตรฐานใหม่ตัวนี้จะมองว่า	การ
ออกกรมธรรม์ในต่างกาลเวลากันจะมสีมมติฐานทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่แตกต่างกันได้ตามภาวะ
ตลาดในตอนนั้น	 ถ้าใครเคยได้ประเมินเงินส�ารอง

หรือได้สอบระดับเฟลโล่แบบ	US	GAAP	แล้วก็จะ
เห็นภาพได้ชัดเจนว่า	การแบ่งตามกลุ่ม	Cohort	นั้น	
เป็นหลักการที่หยิบยืมจาก	US	GAAP	มาใช้
ตำมควำมสำมำรถของกำรท�ำก�ำไร (Profitability) 
โดยต้องขอท้าวความกนัก่อนว่า	ตอนทีน่กัคณติศาสตร์
ประกนัภัยค�านวณเบ้ียประกนัภัย	กจ็ะค�านวณก�าไรเอา
ไว้แล้วว่าถ้าขายไปแล้วจะได้ก�าไรเท่าไรบ้างในแต่ละปี	
ดงันัน้	บรษิทัประกนัภยัจงึสามารถจะบอกได้ว่าแบบ
ประกนัทีก่�าลังจะขายอยูน้ั่นมีก�าไรหรอืขาดทนุเท่าไร	
(ในภาวะตลาดทีก่�าลงัจะขายอยูใ่นขณะนัน้)	ด้วยเหตุ
นี้	 การจัดกลุ่มตามประเภทของก�าไรนี้	 จึงจะจัดว่า
สัญญาประกันภัยนี้อยู่ในรูปแบบที่เป็น	 Onerous	
contract	หรือไม่	

Onerous	 contract	 ถือเป็นกลุ ่มแรกเลย	
แปลว่า	 ขาดทุนชัวร์ตั้งแต่ตอนขาย	 จึงควรจะ
แยกกลุ่มออกมา	ประมาณว่าเป็นไวรัส	ที่ต้อง
ถูก	quarantine	กักบริเวณไว้	ไม่ควรถูกรวม
กลุ่มกับตัวที่มีก�าไร	 ไม่อย่างนั้นแล้วคนที่อ่าน
งบการเงินจะไม่รู้ว่าตัวไหนก�าไรหรือขาดทุน	
กลายเป็นการมี	 subsidize	 (ก�าไรกับขาดทุน	
ซกุซ่อนเอาไว้ด้วยกนั	เพือ่ให้ภาพรวมดมูกี�าไร)	
และท�าให้ดูไม่โปร่งใส	ดังนั้น	แบบประกันที่เข้า
ข่าย	Onerous	contract	จะถกูบงัคับให้สะท้อน	
(timely	reflection)	การขาดทนุทัง้หมดในทนัที
Profitable	contract	เป็นกลุ่มที่เรียกว่า	ก�าไร
ชัวร์ตั้งแต่ตอนขาย	ซึ่งจะไม่ยอมให้สะท้อนผล
ก�าไรทั้งหมดในทันที	 จะต้องทยอยรับรู้เอาไว้
จาก	Contractual	Service	Margin	(CSM)	
ไปตลอดอายุสัญญาแทน	 จึงเกิดสิ่งที่เรียกว่า	
asymmetric	treatment	(อสมมาตร)	ทีป่ฏบิตัิ
ไม่เหมือนกันระหว่าง	 Profitable	 contract	
(ทยอยรับรู้ก�าไร)	กับ	Onerous	contract	(รับ

1.

2.

3.

a.

b.
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รู้ขาดทุนในทันที)
No	significant	possibility	of	becoming	
onerous	 เป็นกลุ่มสุดท้าย	 ซึ่งแปลว่าตอนนี้
ก�าไรอยู่	 ยังมองไม่เห็นว่าถ้าขายออกไปตอน
นี้แล้วมันจะขาดทุน	 (แต่อนาคตอาจจะไม่แน	่
ถ้าเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น	โดยอาจทดสอบ
ได้จากการทดสอบความไว	(sensitivity	test)	
หรือ	ใช้ข้อมูลภายใน	(Internal	information)	
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการประมาณการใน
อนาคต	 เป็นต้น)	 ซึ่งขอแปลอีกครั้งว่า	 กลุ่มนี้
คอื	ก�าไรแต่ไม่ชวัร์	มโีอกาสกลายเป็น	Onerous	
contract	ในอนาคตได้

	 เวลาจดักลุม่จึงต้องดูจากกลุม่กว้างๆ	เช่นระดับ	
พอร์ต	(Portfolio)	เสียก่อน	เมื่อจัดพอร์ตแล้ว	จึงค่อยมา
ดูเรื่องกลุ่ม	 (Cohort)	 แล้วค่อยลงมาในระดับลึกสุดคือ	
ประเภทของก�าไร	ว่าเป็น	Onerous	หรือไม่	
	 ยกตัวอย่างเช่น	บรษิทันี	้ม	ีอยู	่3	พอร์ต	(Portfolio)	

แต่ละพอร์ต	มี	4	กลุ่ม	(Cohort)	และแต่ละกลุ่มจะมีชนิด
ของก�าไร	อยู่	2	ประเภท	คือ	แบบ	Onerous	และ	แบบ	
Profitable	ดังนั้น	เวลาเราจัด	Level	of	aggregation	จึง
มี	3	x	4	x	2	=	24	กลุ่มย่อย	นั่นเอง	ซึ่งถึงแม้ว่ากรมธรรม์
จะมี	 1	 ล้านกรมธรรม์	 เราก็จะค�านวณทั้งหมด	 24	 ครั้ง	
(เหมือนมี	หม้อขนมครก	24	หม้อ	แต่หยอดการค�านวณ
ลงไป	ได้ขนมครกออกมา	1	ล้านฝา)
	 อนึ่ง	มีคนเคยถามว่า	ส�าหรับธุรกิจประกันชีวิต
แล้ว	เราจะต้องแบ่งสัญญากรมธรรม์หลัก	กับสัญญาเพิ่ม
เติมออกจากกันหรือไม่	 	 เพราะบางคร้ังเราก็ค�านวณเบี้ย
และขายแยกกัน	 แต่เวลาขาดอายุ	 (lapse)	 ส่วนใหญ่จะ
ท�าพร้อมกัน	 อย่างนี้เราควรมองว่ารวมหรือแยกออกจาก
กันดี		โดยมีหลักการคร่าวๆ	ให้ว่า	ให้เปรียบเทียบสัญญา
หลกัอย่างเดยีว	(Basic	only)	กบัสญัญาหลกัทีแ่นบสญัญา
เพิ่มเติม	(Basic	+	Rider)	นั้นมีความแตกต่างของความ
เสี่ยง	(Nature	of	Risk)	หรือไม่	ถ้าการแนบสัญญาเพิ่ม
เตมิเข้าไปแล้ว	ท�าให้ความเสีย่งในองค์รวมทัง้หมดเปลีย่น
จริง	ก็ควรจะแยกออกจากกัน

c.
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 การประกันภัยต่อ (Reinsurance)
	 หลายคนสนใจกับมาตรฐานใหม่นี้	โดยมุ่งเน้น
แต่การค�านวณว่าจะค�านวณอย่างไร	 ลงบัญชีอย่างไร	 ใน
ตัวสัญญากรมธรรม์	 และแล้วก็มีคนถามถึง	 “แล้วการ
ประกันภัยต่อจะมีผลกระทบอย่างไร	 ในมาตรฐานนี้”	 ซึ่ง
พอมาวิเคราะห์ดูแล้ว	 ไม่ได้มีผลกระทบทางการเงินอย่าง
มีนัยส�าคัญ	 แต่ก็มีความซับซ้อนอยู่ไม่น้อยกับการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานฉบับนี้
	 ยกตัวอย่างเช่น	 ถ้าบริษัทประกันภัย	 มีการท�า
ประกันภัยต่อ	 แล้วเป็น	 reinsurance	 cost	 ซึ่งเปรียบ
เหมือนเป็น	Onerous	ขึ้นมาส�าหรับสัญญาประกันภัยต่อ	

ท�าให้ทางฝั่งของบริษัทประกันภัยต่อ	 เกิด	 Contractual	
Service	Margin	 (CSM)	 ขึ้นนั้น	 ซึ่งในแนวปฏิบัติของ
มาตรฐานใหม่นี้	ยังไม่ต้องทยอยรับรู้ก�าไร	แต่ไปหักกลบ
กับ	Onerous	ของบริษัทประกันได้เลย	วิธีปฏิบัตินี้เรียก
ว่ามาตรฐานใหม่นี้	 ยอมให้มี	 symmetric	 treatment	
(สมมาตร)	 ส�าหรับสัญญาประกันภัยต่อเท่านั้น	 (ทั้งก�าไร
ทั้งขาดทุนให้รับรู้ทันทีลงไปได้เลย)	 ซึ่งต่างกับหลักการที่
กล่าวมาของ	asymmetric	treatment	(อสมมาตร)	ของ
สัญญาประกันภัยทั่วไป	 ดังนั้นการท�าสัญญาประกันภัย
ต่อจึงต้องมีการเชื่อมโยง	(linkage)	กับสัญญาประกันภัย
ส�าหรับมาตรฐานใหม่นี้

	 ในตอนนี้	คณะท�างานของมาตรฐานใหม่นี้มีแนวโน้มว่าจะให้มองสัญญาหลักที่แนบสัญญาเพิ่มเติม	(Basic	+	
Rider)	รวมกันเป็นสัญญาเดียวกัน

 วิธีการค�านวณมูลค่าประเมินหนี้สินของสัญญาประกันภัย IFRS17
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	IFRS17	นี้	ได้ก�าหนดแบบจ�าลองในการค�านวณมูลค่าหนี้สินของสัญญา
ประกันภัยอยู่	3	แบบ	

General	 Model	 (GM)	 เป็นวิธีพื้นฐานที่นิยมใช้กันมากที่สุด	 ซึ่งถอดแบบมาว่าวิธีการ	 Building	 Block	
Approach	(BBA)	โดยแบ่งเป็น	กระแสเงินสดเพื่อภาระผูกพันกรมธรรม์	(Fulfillment	Cashflows)	ที่มี	Risk	
Adjustment	อยู่ในนั้น	และตบท้ายด้วย	Contractual	Service	Margin	(CSM)
Premium	Allocation	Approach	(PAA)	เป็นวิธีที่มองคล้ายๆ	กับ	Unearned	Premium	Reserve	(UPR)	
ส่วนใหญ่จะใช้กับสัญญาเพิ่มเติมของบริษัทประกันชีวิต	และแบบประกันของบริษัทประกันวินาศภัย
Variable	Fee	Approach	(VFA)	เป็นวิธีเฉพาะทีใ่ช้ส�าหรับ	แบบประกนัทีม่ส่ีวนร่วมในเงนิปันผล	หรอื	Universal	
Life	หรือ	Unit	Linked	ที่เข้าเงื่อนไขตามที่ก�าหนด	ซึ่งในประเทศไทยนั้น	มีเพียงเฉพาะ	Unit	Linked	เท่านั้น
ที่ตรงตามเงื่อนไขและใช้วิธีนี้ได้

Fulfillment Cash Flows	(กระแสเงนิสดเพือ่ภาระ
ผูกพันกรมธรรม์)	 เปรียบเสมือนต้นทุนของสัญญา
ประกันภัยที่มีภาระผูกพันต้องจ่ายกระแสเงินสด
เฉลี่ยออกไปในแต่ละระยะเวลาในอนาคต	โดยมีขั้น
ตอนง่ายๆ	ในการค�านวณดังนี้

ประมาณการกระแสเงนิสด	Future	Cash	Flows	

1.

2.

3.

1.

a.

	 ในสมยัแรกเริม่ทีม่กีารร่างมาตรฐานของ	IFRS17	กนั	จะมวิีธกีารท่ีเรยีกว่า	Building	Block	Approach	(BBA)	
ที่เป็นการแบ่งส่วนประกอบต่างๆ	 ทีละบล็อค	 จนมาตอนหลังถูกตั้งเป็นวิธีมาตรฐานทั่วไปและเรียกช่ือใหม่ว่า	 General	
Model	(GM)	ซึ่งสามารถน�าไปใช้ได้กับแบบประกันทั่วไปครอบจักรวาล
	 General	Model	(GM)	แบ่งส่วนประกอบต่างๆ	ออกได้เป็น	2	ส่วนหลักๆ	คือ	

จากสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัยโดย
ใช้การประมาณการที่ดีที่สุด	(Best	Estimate	
Assumption)	ไม่ว่าจะเป็น	อัตราการเจ็บป่วย	
อตัราการตาย	อตัราการขาดอายกุรมธรรม์	และ
ค่าใช้จ่าย	เป็นต้น
เติมส่วนของ	 Risk	 Adjustment	 for	 Non-b.
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Financial	Risk	เข้าไป	เพือ่สะท้อนถงึความเสีย่ง
ที่อาจเกิดขึ้นและท�าให้ผันผวน	 (Deviate)	ไป
จากการประมาณการทีด่ทีีส่ดุ	(Best	Estimate	
Assumption)	 ซึ่งการค�านวณนี้เราจะเผื่อค่า
ความผันผวนในเชิงที่ท�าให้มีผลลัพธ์ออกมา
มั่นใจว่าจะสามารถมีกระแสเงินสดเฉลี่ยออก
มาจ่ายตามภาระผูกพันแม้ในวันที่จะมีความ
ผันผวนก็ตาม	 ท�าให้หลักการนี้คล้ายกับของ	
Risk	Based	Capital	(RBC)	ที่จะต้องมีการ
ตั้ง	Provision	Adverse	Deviation	(PAD)	ที่
หลายคนคุน้เคยกนัด	ีโดยตวัอย่างของสมมตฐิาน
ที่เป็น	Non-Financial	Risk	ที่ต้องตั้งเผื่อก็จะ
มี	อัตราการเจ็บป่วย	อัตราการตาย	อัตราการ
ขาดอายุกรมธรรม์	ค่าใช้จ่าย	เป็นต้น
น�ากระแสเงินสดที่เกิดจาก	 สมมติฐานทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัยจากการประมาณการที่
ดีที่สุด	(Best	Estimate	Assumption)	และ	
Risk	Adjustment	for	Non-Financial	Risk	

มาค�านวณเป็นมลูค่าปัจจบุนัโดยใช้	อตัราคดิลด	
(Discount	rate)	

Contractual Service Margin (CSM)	 จะเรียก
อีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็น	 ก�าไรทั้งหมดที่คาดหวังว่าจะ
เกดิขึน้จากสญัญาประกนัภยั	(Expected	Contract	
Profit)	ก็ว่าได้	วิธีค�านวณหาค่านี้ก็มาจากการหาผล
ต่างของค่า	2	ค่าต่อไปนี้

มูลค่าปัจจุบัน	ของประมาณการกระแสเงินสด
เฉลี่ยที่จ่ายตามภาระผูกพัน	โดยภาระผูกพันที่
ว่านี้ให้ประมาณการเสมือนหนึ่งว่าเบี้ยทั้งหมด
ที่จะได้รับมาในอนาคตจะไม่มีก�าไรเลย	 โดย
จะเอาไปใช้จ่ายภาระผูกพันกรมธรรม์จนหมด	
มูลค่าปัจจุบัน	ของประมาณการกระแสเงินสด
ออก	(Cash	outgo)	ของ	Fulfilment	Cash	
Flows

เมื่อเอาส่วนต่างของมูลค่าปัจจุบันระหว่าง	 “หนี้สินที่
ตัง้ใจว่าจะไม่มกี�าไร”	มาหกัออกด้วย	“หนีส้นิจาก	Best	
Estimate	+	Risk	Margin”	แล้ว	ก็จะได้	“ก�าไรที่

2.

c.

a.

b.
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คาดหวัง”	 ในรูปของ	 Contractual	 Service	
Margin	(CSM)	
	 ทัง้นี	้ถ้าเป็นกรมธรรม์ทีเ่พิง่ขายในวนั
แรก	(Inception)	นัน้	สามารถจะน�าวธิลีดัในการ
ค�านวณ	Contractual	Service	Margin	(CSM)	
โดยหยิบจาก	 มูลค่าปัจจุบันของ	 Fulfilment	
Cash	 Flows	 ได้เลย	 เพราะแบบประกันที่มี
ก�าไรทกุครัง้จะมี	มูลค่าปัจจบุนัของ	Fulfilment	
Cash	Flows	ทีเ่ป็นลบ	(เปรยีบเหมอืนใน	Risk	
Based	Capital	(RBC)	ที่	Gross	Premium	
Valuation	 ในปีแรกจะติดลบ	ถ้าแบบประกัน
เป็นแบบทีไ่ม่ขาดทนุ)	และสามารถน�าค่าน้ันเป็น	
Contractual	Service	Margin	(CSM)	ตรงๆ	
ได้เลย

 เมื่อน�า General Model (GM) มาใช้แล้วเวลาผ่านไปจะบันทึกบัญชีอย่างไร

Contractual Service Margin
(Expected contract profit)

Fulfillment Cash Flows

Future Cash Flows

Risk Adjustment for Non-
Financial Risk 

Discounting

Contractual	 Service	Margin	 (CSM)	 จะทยอย
รับรู้ก�าไร	โดยการ	Release	ออกมา	ซึ่งการ	Release	
มูลค่า	CSM	ออกมา	จะท�าให้	CSM	ลดลง	และส่วน
ที่ลดลงนั้นจะรับรู้ออกมาเป็นก�าไรเข้างบก�าไรขาดทุน	
อนึ่ง	CSM	นั้น	จะถูกบันทึกบัญชีอยู่ในส่วนของหนี้
สิน	 (Liability)	 เพราะถือว่าเป็นก�าไรที่ยังไม่สามารถ
รับรู้ได้	และมูลค่าของ	CSM	นั้น	ยังต้องน�ามาเปรียบ
เทยีบกบังบดุลอกีดว้ย	เพราะเคยเกดิกรณท่ีีว่า	CSM	
มีค่ามากเกินไป	 จนท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้น	 (Equity)	
ตดิลบไปเลย	ในกรณนีีก้จ็ะต้องจ�ากดั	CSM	ไม่ให้มค่ีา
มากเกนิไป	จนท�าให้ส่วนของผูถ้อืหุน้	(Equity)	ตดิลบ
Future	Cash	Flows	จากสมมตฐิานทางคณติศาสตร์
ประกันภัยที่เกิดจากการประมาณการที่ดีที่สุด	 (Best	
Estimate	Assumption)	และ	Risk	Adjustment	
for	 Non-Financial	 Risk	 นั้นแบ่งเป็น	 การมอง
อดีต/ปัจจุบัน	 กับ	 การมองอนาคต	 ที่แยกพิจารณา
กันดังต่อไปนี้

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการประมาณการกระ
แสเงนิสดเฉลีย่ทีเ่กีย่วข้องกบับรกิารในอดตีและ
ปัจจุบนันัน้	กใ็ห้กระทบลงงบก�าไรขาดทนุ	ได้เลย	

แต่ถ้าเป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่กีย่วข้องกบับรกิาร
ในอนาคตแล้ว	ส่วนใหญ่จะน�ากลับไปสมทบ/
หักออกจาก	Contractual	Service	Margin	
(CSM)	 หรือในกรณีที่ขาดทุนจนกระทั่งหัก	
Contractual	 Service	 Margin	 (CSM)	
ออกไปหมดแล้วกย็งัไมพ่อ	กจ็ะต้องน�าส่วนที่
เหลือ	(ที่ยังหักไม่หมด)	ไปกระทบลงงบก�าไร
ขาดทุน	 เพราะนั่นหมายถึงว่าสัญญาประกัน
ภัยเกิด	Onerous	ขึ้นมาแล้ว	และต้องบันทึก
เป็นขาดทนุและรบัรูใ้นงบก�าไรขาดทนุในทนัที

อตัราคดิลด	(Discount	rate)	ในมาตรฐาน	IFRS17	
นี้	 มีความตั้งใจที่จะให้แบ่งออกมาสะท้อนอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง	(Risk	Free	Rate)	
และอตัราดอกเบีย้ทีช่ดเชยการขาดสภาพคล่องจาก
สัญญาประกันภัย	 (Illiquidity	 Premium)	 ซึ่งวิธี
การหาอัตราคิดลด	 (Discount	 rate)	 นี้	 สามารถ
ใช้วิธี	Top-Down	Approach	หรือ	Bottom-Up	
Approach	ได้

วิธี	 Top-Down	 Approach	 สามารถหาได้
จาก	 การน�าผลตอบแทนจากการลงทุนของ

1.

2.
3.

a.

b.

a.
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พอร์ต	 (Portfolio	 Yield)	 มาหักออกด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยส่วนท่ีชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต	
(Credit	 Risk)	 ซึ่งแปลว่า	 Discount	 rate	 =	
Portfolio	Yield	-	Credit	Risk
วิธี	Bottom-Up	Approach	สามารถหาได้จาก
การน�าอตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเสีย่ง	(Risk	

Free	Rate)	มาบวกกบัอตัราดอกเบีย้ทีช่ดเชย
การขาดสภาพคล่องจากสัญญาประกันภัย	
(Illiquidity	Premium)	ได้โดยตรง	ซึ่งแปล
ว่า	Discount	rate	=	Risk	Free	Rate	+	
Liquidity	Riskb.

	 อีกประเด็นหนึ่งที่มาตรฐาน	IFRS	17	ได้เล็งเห็น
ความส�าคัญและพัฒนาเพิ่มเติมมาจาก	IFRS4	คือเรื่องการ
พยายามท�าให้สัญญาประกนัภยัทีม่กีารประมาณการกระแส
เงินสดเหมือนกันสามารถค�านวณออกมามีมูลค่าเท่ากัน	ซึ่ง
ภายใต้	 IFRS4	 ในปัจจุบันนี้ท�าไม่ได้	 เพราะ	 IFRS4	 ไปใช้
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทตัวเองมาใช้เป็น
อัตราคิดลดด้วย	 ท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้าทางการลงบัญชี
ขึ้น
	 มาตรฐาน	IFRS17	นีย้งัสามารแบ่งกระแสเงนิสด
เพื่อภาระผูกพันของกรมธรรม์	 (Fulfilment	Cash	Flow)	
ออกมาเป็น	แบบที่แปรผันต่อตัวแปรที่ได้รับผลกระทบจาก
ความเสีย่งทางด้านการเงนิ	(Varying	fulfilment	cashflows)	
เช่น	 การจ่ายเงินมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ออก	 (Expected	
Surrender	Outgo)	หรือ	การจ่ายทุนประกันชีวิต	(Death	
Benefit	Outgo)	ทีผ่กูอยู่กบัมลูค่าบญัช	ี(Account	Value)	
ของแบบประกันพ่วงการลงทุน	 (Unit	 Linked	 Product)	
เป็นต้น	

Portfolio	Yield	=	Risk	Free	Rate	+	Liquidity	Risk	+	Credit	Risk

	 กับอีกแบบที่ไม่ได้แปรผันต่อตัวแปรที่ได้รับ
ผลกระทบจากความเสีย่งทางด้านการเงนิ	(Non-varying	
fulfilment	cashflows)	เช่น	กระแสเงินสดทั่วไปอย่าง
การจ่ายทุนประกันชีวิตของแบบประกันทั่วไป	หรือ	การ
จ่ายค่ารกัษาพยาบาลจาก	สญัญาเพิม่เตมิสขุภาพ	เป็นต้น	
ซึ่งกระแสเงินสดเหล่านี้ไม่ได้มีค่าเปลี่ยนไป	 เมื่อความ
เสี่ยงหรือตัวแปรทางด้านการเงินเปลี่ยนไป
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โดยหลักการแล้ว	 Varying	 fulfilment	 cashflows	 และ	
Non-varying	 fulfilment	 cashflows	 จะใช้อัตราคิดลด
คนละตัวกันได้	 เพื่อให้สะท้อนชนิดของกระแสเงินสดนั้น			
โดย	Non	-	varying	fulfilment	cashflows	นั้นจะใช้เพียง
แค่	อัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยง	(Risk	Free	Rate)	
ส่วน	Varying	fulfilment	cashflows	จะใช้อัตราดอกเบี้ย
ที่สูงกว่าเพราะรวมความเสี่ยงทางด้านการเงินเข้าไปด้วย
	 ทัง้นี	้ถ้าไม่อยากใช้อตัราคิดลดทีแ่ยกออกจากกนั
แบบนี	้มาตรฐาน	IFRS17	กย็อมให้ใช้กระแสเงนิสดชดุเดยีว
และอัตราคิดลดแบบ	risk-neutral	ได้เช่นกัน

	 เมือ่ทราบขัน้ตอนในการหาอตัราคดิลด	(Discount	
rate)	แล้ว	ทีนี้ก็ลองมาพิจารณาการน�าผลลัพธ์ไปประยุกต์
บ้าง	โดยเราสามารถพิจารณาผลตอบแทนจากดอกเบี้ยออก
เป็น	2	ส่วนได้ดังนี้

ส่วนที่เป็นดอกเบี้ยที่ตั้งเป้าว่าจะลงทุนได้เพื่อจ่าย

ภาระผูกพันของกรมธรรม์	(Insurance	Finance	
Expense	at	locked	in	discount	rate)	ซึ่งเป็น
ตวัทีน่กัคณติศาสตร์ประกันภยัจะก�าหนดไว้เสมอว่า
เงนิส�ารองกรมธรรม์จะมกีารเตบิโตขึน้จากดอกเบีย้	
(unwind)	 เป็นเท่าไรต่อปี	 และโดยปกติแล้วค่า
อตัราดอกเบีย้นีจ้ะถกูค�านวณไว้ตัง้แต่ตอนออกแบบ
ประกันภัยไว้แต่แรกแล้ว	 บางคร้ังในมาตรฐาน	
IFRS4	เราเรียกมันว่า	Valuation	Interest	rate	
หรอืบางคนอาจจะเรยีกมนัว่า	Target	Profit	Rate	
ก็ไม่ผดินกั	เพราะมนัคอือตัราดอกเบ้ียท่ีก�าหนดเอา
ไว้ในตอนทีอ่อกแบบประกนัภยัและตัง้ใจไว้ว่าแบบ
ประกันนี้จะต้องลงทุนให้ได้จึงจะได้ก�าไรเท่ากับที่
คาดหวังไว้	 โดยดอกเบี้ยส่วนนี้ถือเป็นการด�าเนิน
งานอย่างหนึ่งของธุรกิจประกันภัยที่ต้องท�าให้เงิน
เติบโตตามที่คาดหมายไว้
ส่วนเกนิหรอืส่วนต่างจาก	ส่วนทีเ่ป็นดอกเบีย้ทีต่ัง้a. b.
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เป้าว่าจะลงทุนได้เพื่อจ่ายภาระผูกพันของกรมธรรม์	
(Investment	return	>	Locked-in	rate)	นั้นจะ
สามารถน�าส่วนเกินจากส่วนแรกที่กล่าวมาอยู่ใน

รูปแบบ	 Investment	Margin	 ได้	 ซ่ึงจะน�าไปลง
บัญชีใน	 Insurance	 Investment	 Result	 บนงบ
ก�าไรขาดทุนได้	

 แล้วประกันวินาศภัยต้องค�านวณโดยวิธี 
General Model (GM) เท่านั้นหรือ?
	 Premium	Allocation	Approach	(PAA)	ยงั
ไม่ค่อยได้กล่าวกนันกั	แต่สามารถเป็นวธิทีางเลอืกส�าหรบั
สัญญาประกันภัยระยะสั้น	(Short	duration	contract)	
ได้	ซึ่งเป็นลักษณะส่วนใหญ่ของแบบประกันวินาศภัย	
ใจความสาระส�าคัญคือ	 มาตรฐาน	 IFRS17	 ให้ใช้วิธีทาง
เลือกนี้ได้ก็ต่อเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่าผลลัพธ์ภายใต้การ
ค�านวณวธินีีม้ค่ีาไม่แตกต่างอย่างมนียัส�าคญักบัการค�านวณ
วิธี	General	Model	(GM)	ท�าให้แบบประกนัทีเ่ป็นสญัญา
ประกนัภยัระยะสัน้	(Short	Duration	Contract)	สามารถ
เลือกใช้วิธีการนี้ได้
	 วิธกีารค�านวณกจ็ะใช้หลักการเดยีวกับ	Unearned	
Premium	Reserve	(UPR)	ในสมัยครั้งที่เราต้องค�านวณ
แบบ	Risk	Based	Capital	(RBC)	
	 อนึ่ง	 ถึงแม้ว่าบริษัทประกันวินาศภัยจะขาย
สัญญาประกันภัยระยะสั้น	(Short	Duration	Contract)	
ก็ตาม	แต่ถ้ามีการประมาณการค่าสินไหมที่คาดว่าจะจ่าย
ในอนาคตทีไ่กลออกไป	การค�านวณส�ารองหนีสิ้นของแบบ

ประกนัเหล่าน้ี	จะต้องใช้วิธีค�านวณแบบ	General	Model	
(GM)	เช่นกนั	ซึง่มาตรฐาน	IFRS17	ในส่วนนีจ้ะท�าให้บรษิทั
ประกันวินาศภัยเงินส�ารองทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่
แตกต่างไปจากเดิมพอสมควร	ส�าหรับธุรกิจประกันชีวิตที่
มีสัญญาประกันภัยระยะสั้น	(Short	duration	contract)	
โดยเฉพาะพวกสัญญาเพิ่มเติมที่แนบกับสัญญาหลัก	 ก็
สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นกัน	
	 ส�าหรบัโลกของการต้ังส�ารองประกันภยัและการลง
งบการเงนิตามหลกัมาตรฐานสากลของธุรกจิประกนัภยันัน้	
ไม่ได้ดกูนัทีใ่บอนญุาตประกอบธรุกจิว่าเป็นบรษิทัประกนั
ชวิีตหรอืบรษัิทประกันวนิาศภยั	หากแต่ดท่ีูลกัษณะของตัว
สญัญาว่าเป็นสญัญาประกนัภยัระยะยาว	(Long	duration	
contract)	หรอืสญัญาประกนัภยัระยะสัน้	(Short	duration	
contract)	เสยีมากกว่า	ดังจะเหน็ได้ว่า	บริษทัประกนัชวีติ
สามารถขายสัญญาประกันภัยระยะสั้น	(Short	duration	
contract)	และใช้วิธี	Premium	Allocation	Approach	
(PAA)	ได้	และในขณะเดียวกัน	บริษัทประกันวินาศภัยก็
สามารถขายสัญญาประกันภัยระยะยาว	(Long	duration	
contract)	ได้	เช่น	ประกันที่คุ้มครองมะเร็ง	เป็นต้น

 ตอนท่ีเริ่มค�านวณและท�าครั้งแรกต้อง
ท�าอย่างไร?
	 หลายคนคงสงสัยว ่าในเมื่อหลักการของ
มาตรฐานใหม่	มันเปลี่ยนไปมากอย่างนี้แล้ว	ในวันแรกที่
ต้องน�ามาตรฐาน	IFRS17	มาปฏบิตัใิช้นัน้จะต้องท�าอย่างไร	
ค�านวณมาอย่างไร	โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัเรือ่ง	Contractual	
Service	Margin	(CSM)	ที่ต้องฝังไปกับกรมธรรม์แต่ละ
ตัวนั้นจะท�าอย่างไร
	 ในเมื่อบริษัทประกันภัยได้ขายกรมธรรม์ไป
แล้ว	อยู่ดีๆ	เราจะประเมินมูลค่าสัญญาประกันภัยพร้อม
กับ	Contractual	Service	Margin	(CSM)	ที่ว่านั้น	ภาย
ใต้มาตรฐานใหม่ได้	ก็ควรจะมองย้อนเวลากลับไปเสมือน
หนึง่ตัง้แต่วนัแรกทีเ่ริม่ขายแล้วหมนุเวลากลับมาเป็นตอน
นี้ว่าประเมินเป็นมูลค่าได้เท่าไร

 วิธีกำรแรกนี้เรียกว่ำ Full Retrospective 

Approach (ย้อนเวลำกลบัไป)	ซึง่ในทางปฏบัิติแล้ว	เราคง
ไม่ได้เกบ็ข้อมลูย้อนหลังเอาไว้ได้ทัง้หมด	วธิกีารนีจ้งึน�ามา
ปฏบิตัไิด้ยากมาก	ซึง่มาตรฐาน	IFRS17	นีส้ามารถยอมให้
ใช้วิธกีารประมาณการจากอดีตโดยใช้ตวัแปรประมาณการ	
(ไม่ต้องเกบ็ข้อมลูจรงิ)	มาได้	วธิทีีส่องนีเ้รยีกว่ำ Modified 

Retrospective Approach

	 วธิกีารดงักล่าวนีก้เ็หมอืนกบัตอนทีบ่รษิทัประกนั
ชีวิตต้องการเปลี่ยนวิธีการค�านวณเงินปันผลส�าหรับผู้ถือ
กรมธรรม์	ซึง่จะประเมินใหม่ว่าเป็นเท่าไร	กต้็องท�าเสมือน
หน่ึงย้อนเวลากลับไปศึกษาประสบการณ์	 (experience	
study)	ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนัของแต่ละกรมธรรม์นัน่เอง	
ซึง่บางคร้ังกจ็ะใช้วิธกีารประมาณการจากอดีตโดยใช้ตัวแปร
ประมาณการเอา	จึงเหมือนกับเป็นการ	Modified	จากวิธี	



026

Full	Retrospective	Approach	อย่างหนึ่งนั่นเอง
	 ข่าวดีก็คือ	 ถ้าเราไม่อยากใช้วิธีการ	 Full	
Retrospective	 Approach	 ก็สามารถท�าได้ด้วยวิธีการ
มองไปข้างหน้าแบบ	Prospective	วิธีการที่สามนี้จะเรียก
ว่า	Fair	Value	Approach	ซึ่งท�าได้โดยการค�านวณหา	
Contractual	 Service	Margin	 (CSM)	 มาจากมูลค่า
ยุติธรรม	 (Fair	Value)	หักออกด้วย	มูลค่าปัจจุบันของ	
Fulfilment	Cash	Flow	(กระแสเงินสดเพื่อภาระผูกพัน
ของกรมธรรม์)	ทั้งนี้	สามารถศึกษารายละเอียดได้จากวิธี
การค�านวณแบบ	General	Model	(GM)	ของ	IFRS17	
ที่ได้กล่าวมาข้างต้น
	 อนึ่ง	การที่จะเริ่มน�าอะไรมาใช้ครั้งแรก	และจะ
มีหลายรายการทีเ่กิดขึ้นเพียงครั้งเดยีวเฉพาะในตอนทีน่�า
มาใช้	 (Implement)	 ครั้งแรกเท่านั้น	 เรียกว่าเป็น	 One	
Off	ที่ไม่เกิดขึ้นอีก	ไม่จ�าเป็นต้องใส่เข้าไปในระบบปฏิบัติ
การของบริษัทประกันภัย	 เพียงแค่ท�าครั้งเดียวครั้งแรก
ตอนท�า	transition	เท่านั้น		ในการจัดการโครงการ	บ่อย

ครั้งเราจะเรียกมันว่า	“โครงการของโครงการ	(project	of	
project)”	ด้วยซ�้า	และส่วนใหญ่เราจะมาท�าหลังสุด	หลัง
จากที่ลงระบบทุกอย่างเรียบร้อยเกือบหมดแล้ว

 สิ่งน่ากลัวที่ไม่ควรมองข้าม
	 ในมาตรฐานใหม่นี	้มจีดุหนึง่ทีไ่ม่เหมอืนเดมิ	คอื
ไม่ม	ีBalancing	items	หรอืช่องทีเ่รยีกว่า	“อืน่ๆ	(Others)”	
ในหมายเหตุประกอบงบ	(Disclosure)	อีกต่อไป	แสดงว่า
เวลาท่ีค�านวณแล้วได้ตัวเลขไม่ลงตัว	กจ็ะไม่มช่ีองให้หยอด
ลง	 ซ่ึงนั่นก็นับว่าเป็นปัญหาใหญ่อยู่ไม่น้อยส�าหรับคนใน
ระดับปฏิบัติงาน	เพราะใครที่เคยค�านวณและกระทบยอด
จะรูด้ว่ีา	มนัอาจจะมคีวามแตกต่างทีไ่ม่กระทบยอดอยูบ้่าง	
แม้ว่าค่าที่แตกต่างมันจะเป็น	0.1%	ก็ตาม	
	 ทัง้นี	้เราคงต้องรอลุน้กนัต่อไปว่า	ถ้ามนักระทบ
ยอดไม่ได้จริงๆ	แล้วมันจะไปใส่ลงในที่ไหน	ทางที่ดีก็ควร
ปรึกษาหรือแจ้งผูส้อบบญัชใีห้แต่เน่ินๆ	ก่อนส�าหรับเร่ืองน้ี
ครับ	
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 แล้วแบบประกัน Universal Life กับ 
Unit Linked นั้นสามารถใช้วิธี General 
Model (GM) ได้หรือไม่?
	 ค�าตอบคือมันมีวิธีการค�านวณอีกแบบหนึ่ง
ส�าหรับบริษัทที่ขายแบบประกันพวกนี้ครับ	 วิธีนี้เรียกว่า	
Variable	Fee	Approach	(VFA)	ซึ่งหลักการก็คล้ายกับ
วิธี	General	Model	(GM)	เพียงแต่จะมีคุณลักษณะเพิ่ม
เติมจากการเป็น	Participating	contracts	(แบบประกัน
ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประกอบการด้วย)	 โดยตรง	ซึ่ง
แบบประกันแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล	(Participating	
product)	ของธุรกิจประกันชีวิตนั้น	ถึงแม้ชื่อจะคล้ายแต่

ไส้ในนั้นยังไม่ได้มีกลไกในการผูกสูตรการจ่ายเงินปันผล
แบบนี้	(หรืออีกนัยหนึ่งคือ	ยังไม่ได้มีลักษณะเป็น	Profit	
Sharing	 อย่างแท้จริง	 จึงยังต้องใช้	 General	Model	
(GM)	 เหมือนเดิม	 จะมีก็แต่พวก	 Universal	 Life	 กับ	
Unit	Linked	ที่สามารถค�านวณโดยใช้วิธีการนี้ได้	ถ้าเข้า
เงื่อนไขดังกล่าวและมีการแยก	 fund	 ของสินทรัพย์ออก
มาอย่างชัดเจน
	 เนือ่งจาก	Universal	Life	ท่ีขายในประเทศไทย
ในปัจจุบันนี้	ยังไม่ได้มีการแยก	fund	ของสินทรัพย์ออก
มาอย่างชดัเจน	จงึยงัท�าให้ไม่สามารถใช้วธิ	ีVariable	Fee	
Approach	(VFA)	ได้

 เมื่อเปล่ียนไปแล้ว ผู้คนจะเข้าใจหรือ?
	 อันนี้เป็นเรื่องที่มองข้ามไปไม่ได้เลย	 เพราะงบ
การเงนิของธรุกจิประกนันัน้จะเปลีย่นไปอย่างมากจากการ
ใช้มาตรฐานใหม่นี	้และอาจจะท�าให้คนทีคุ่น้เคยกบัอ่านงบ
การเงินเดมินัน้สบัสนหรอืตคีวามผดิได้	โดยเฉพาะคนทีย่งั
ไม่เข้าใจดีพอกับวิธีการอ่านงบการเงินตามมาตรฐานใหม่	
ดงันัน้	ก่อนการน�ามาตรฐาน	IFRS17	นีม้าใช้	กจ็�าเป็นต้อง	
เตรยีมความพร้อมให้นกัลงทนุ	เจ้าของกจิการ	พนกังาน	ผู้
ถือกรมธรรม์	 รวมถึงสื่อต่างๆ	 ให้เข้าใจเป็นภาพเดียวกัน
ก่อนว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง	 แม้ว่าตอนแรกจะ
ดูเหมือนซับซ้อนและเข้าใจยากไปบ้าง	 แต่มาตรฐานใหม่
นี้จะแยกส่วนประกอบของการพิจารณารับประกันภัยกับ
การลงทนุออกอย่างชดัเจน	อกีทัง้ยงันยิามการรบัรูร้ายได้/
รายรับจากค่าธรรมเนียม	(ไม่ใช่เบี้ยประกันภัย)	อีกต่อไป	
ท�าให้ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเปรียบเทียบกันเอง
ได้	 และเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นได้	 นอกจากนี้	 ยังต้อง
สร้างความเข้าใจเรื่องของการรับรู้ก�าไรและขาดทุนว่ามัน
จะสะท้อนออกมาแบบไม่สมมาตรอกีต่างหาก	หวัใจหลกัจงึ
อยูท่ีห่ลกัการของเรือ่ง	Onerous	Contract	(เวลาขาดทนุ)	
กับ	Contractual	Service	Margin	(CSM)	(เวลาก�าไร)	
อีกด้วย	
	 สิ่งที่จะเห็นได้ชัดหลังจากการใช้มาตรฐาน	
IFRS17	นี้	ก็คือการรับรู้รายได้ของเบี้ยประกันชีวิตจะลด
ฮวบลงมาอย่างมาก	 เพราะเปรียบเหมือนการคิดจากค่า
ธรรมเนียมเท่านั้น	 (ไม่สามารถน�าเบี้ยประกันชีวิตมารับรู้
เป็นรายได้อีกต่อไป)	 ส่วนธุรกิจประกันวินาศภัยก็จะเห็น

การเปลีย่นแปลงในการรบัรูร้ายได้	และการแตกงบการเงนิ
หลายรายการทีซ่บัซ้อนขึน้เช่นกนั	หลายคนอาจเข้าใจผดิคิด
ว่าธุรกิจประกันภัยรายได้หดหาย	และอาจท�าให้ตลาดหุ้น
ผนัผวนไปได้	ถ้านกัลงทุนไม่ได้เข้าใจมาตรฐาน	IFRS17	นี้
เสยีก่อน	โดยเฉพาะอย่างยิง่กบัแบบประกนัสะสมทรพัย์ที่
ขายผ่านธนาคารจะได้รบัผลกระทบกบัความเข้าใจผดินีม้าก	
เนือ่งจากจะไม่สามารถรบัรูเ้บีย้ประกนัภยัได้อกีต่อไป	เช่น	
เบี้ยประกันภัย	1	แสนบาท	อาจจะรบัรู้เป็นเหมือนเพียงค่า
ธรรมเนียมได้แค่	1	พันบาทเป็นรายได้เท่านั้น
	 ส�าหรบัธรุกจิประกนัชีวติยิง่มเีรือ่งการรบัรูก้�าไร
และขาดทนุทีไ่ม่เหมอืนกนั	ถ้าขาดทนุกต้็องรบัรูท้ัง้หมดเลย	
แต่ถ้าก�าไรต้องทยอยรับรู้จนกว่าจะหมดสัญญา	 แปลว่า	
มาตรฐาน	IFRS17	นี้จะท�าให้บริษัทประกันชีวิตรับรู้ก�าไร
ได้ช้าลงกว่ามาตรฐานเดมิท่ีเคยใช้อยู	่อย่างไรกด็	ีมนัท�าให้
หลายคนเข้าใจผดิไปใหญ่ว่า	มาตรฐานใหม่นีจ้ะท�าให้ก�าไร
ลดลง	ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างไร	
	 นอกจากนี้แล้ว	 IFRS17	 ยังจะช่วยท�าให้รับรู้
ก�าไรอย่างสม�่าเสมอ	 (smooth	 profit)	 และไม่เหวี่ยงขึ้น
ลงเหมือน	IFRS4
	 ขอย�า้อกีครัง้ครบัว่า	มาตรฐาน	IFRS17	นี	้ไม่ควร
ท�าให้การรบัรูก้�าไรของธรุกจิประกนัชวีติและธรุกจิประกนั
วนิาศภยัลดลงแต่อย่างไร	มเีพยีงธรุกจิประกนัชวีติทีจ่ะรบั
รู้ก�าไรได้ช้าลง	(เป็นเพียงแค่	profit	pattern	ในแต่ละปี
เปลี่ยนไป)	แต่เมื่อนับก�าไรรวม	(total	profit)	แล้วก็จะยัง
คงเท่าเดิม	ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานฉบับเดิม	(IFRS4)	หรือ	
มาตรฐานฉบับใหม่	(IFRS17)	ก็ตาม
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 มี IFRS17 แล้วต้องมี RBC อีกหรือไม่?
	 เราอย่าเพิง่สบัสนระหว่าง	IFRS17	(International	
Financial	Reporting	Standard	17)	กับ	RBC	(Risk	
Based	Capital)	เพราะวตัถปุระสงค์ของแต่ละตวันัน้แตก
ต่างกันโดยสิ้นเชิง	 โดย	 IFRS17	 นั้นเป็นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เอาไว้ใช้กับงบการเงิน	ซึ่งจะกระทบ
กบังบก�าไรขาดทนุและงบดุล	รวมถึงหมายเหตปุระกอบงบ
ด้วย	แต่ส�าหรับ	RBC	แล้วเป็นการค�านวณความสามารถ
ในการช�าระหนี้ได้ในอนาคต	 ซึ่งภาษาทั่วไปเรียกกันว่า	
Solvency	Ratio	และถ้าให้เจาะจงส�าหรับ	RBC	แล้วจะ
ถูกเรียกว่า	Capital	Adequacy	Ratio	(CAR)	นั่นเอง	
ซึ่งการค�านวณ	RBC	นั้นจะมุ่งเน้นไปที่งบดุลเป็นหลัก	

	 IFRS17	 ต้องการที่จะสะท้อนผลประกอบการ
บริษัทลงในงบการเงิน	 ส่วน	 RBC	 ต้องการสะท้อนความ
สามารถในการช�าระหนี้ของบริษัท	 (มีเงินจ่ายผลประโยชน์
คืนให้กับผู้ถือกรมธรรม์)	
	 ผลลัพธ์ที่ได้ของ	IFRS	17	คือ	งบการเงินตาม
มาตรฐานบัญชีสากล	ส่วนผลลัพธ์ของ	RBC	คือ	Capital	
Adequacy	Ratio	(CAR)	ตามพรบ.ประกนัชวีติและพรบ.
ประกันวินาศภัย	
	 ผูท้ีอ่ยู่ในคณะท�างานหลักของ	IFRS17	จะมาจาก	
สภาวชิาชพีบญัช	ีส่วนผูท้ีอ่ยูใ่นคณะท�างานหลกัของ	RBC	คอื	
คปภ.	อย่างไรกต็าม	ทางคปภ.	กไ็ม่ได้นิง่นอนใจ	และกก็�าลงั
จะตัง้คณะท�างานขึน้มาศกึษาผลกระทบของ	IFRS17	เช่นกนั

ตารางเปรียบเทียบ

มุ่งเน้นไปที่ไหน

สะท้อนอะไร

ผลลัพธ์ที่ได้

ผู้ก�ากับดูแลหลัก

IFRS17

งบก�าไรขาดทุน	 งบดุล	 และหมายเหตุ
ประกอบงบ

สะท้อนผลประกอบการบริษัทลงในงบ
การเงิน

งบการเงินตามมาตรฐานบัญชีสากล

สภาวิชาชีพบัญชี

RBC

งบดุลแบบราคาประเมิน

สะท้อนความสามารถในการช�าระหนี้ของ
บริษัท	(มีเงินจ่ายคืนให้กับผู้ถือกรมธรรม์)

Capital	Adequacy	Ratio	(CAR)	ตาม			
พรบ.ประกนัชวีติและพรบ.ประกนัวนิาศภยั

คปภ.

	 ถึงแม้วัตถุประสงค์ของ	IFRS17	กับ	RBC	จะ
แตกต่างกนัโดยสิน้เชงิ	แต่ทัง้คูก่เ็ป็นมาตรวดัทีท่ัว่โลกนยิม
เอามาใช้คูก่นั	เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้เหน็ภาพในมมุ
มองทีแ่ตกต่างกนั	ซึง่นกับญัช	ีนักคณติศาสตร์ประกันภัย	

และผู้เชีย่วชาญทีเ่ก่ียวข้องน้ัน	จ�าเป็นจะต้องศึกษาและน�ามา
ประยกุต์ใช้กบัองค์กรและภาคธรุกจิให้เชือ่มต่อและผลกัดนั
ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยแพลตฟอร์ม	(Platform)	ที่
จะพลิกโฉมธุรกิจประกันภัยในไม่ช้านี้

 ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง 
IFRS17 กับ VoNB/VIF 
	 VoNB	(Value	of	New	Business)	และ	VIF	
(Value	of	in	force)	เป็นค�าที่คุ้นเคยกันดีทั้งภาคธุรกิจ
ประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย	ในเวลาที่ต้องการ
ประเมนิราคาหุ้นหรือมลูค่ากจิการของบรษิทั	โดยเพาะอย่าง

ยิ่ง	จะเป็นวิธีที่ใช้กันในตอนที่ต้องมีการควบรวมกิจการ
	 Contractual	Service	Margin	(CSM)	ในวัน
ที่ออกกรมธรรม์นั้น	 เปรียบเทียบได้กับ	 Value	 of	 New	
Business	(VoNB)	
	 Contractual	 Service	Margin	 (CSM)	 ใน
เวลาต่อมาหลงัจากทีอ่อกกรมธรรม์ไปแล้วนัน้	เปรยีบเทยีบ
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ได้กับ	Value	of	 in	 force	 (VIF)	 โดย	Contractual	
Service	Margin	(CSM)	จะมองจากอดีตจนมาถึงวัน
นี้	(Retrospective)	แต่	Value	of	in	force	(VIF)	จะ
เป็นการมองจากอนาคตข้างหน้ามาเป็นวนันี	้(Prospective)	
	 ทัง้นี	้จะเหน็ว่า	Contractual	Service	Margin	

(CSM)	ใน	มาตรฐาน	IFRS17	จะไปลดความส�าคญัของการ
ค�านวณแบบ	VoNB/VIF	ลง	และการตัง้	Key	Performance	
Index	 (KPI)	ของบริษัทประกันในอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะ
เปลีย่นจากการใช้	VoNB/VIF	มาเป็น	Contractual	Service	
Margin	(CSM)	ของมาตรฐาน	IFRS17	แทน

	 เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที	่17	เรือ่ง	สญัญาประกนัภัย	เป็นมาตรฐานรายงาน
ทางการเงนิทีม่ผีลกระทบต่อการจดัประเภทและวดัมลูค่า	
ตลอดจนการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูอย่างมี
สาระส�าคญัต่อธรุกจิประกนัชวีติและประกนัวนิาศภยั	อกี
ทัง้ยงัเป็นมาตรฐานทีต้่องร่วมมอืจากหลายหน่วยงาน	เช่น	
คณติศาสตร์ประกนัภยั	การบญัช	ีหรอืแม้แต่กระทัง่การ
ลงทุน	
	 หลายหน่วยงานในธรุกจิประกนัภยัได้ตระหนกั
ถงึความส�าคญัและเตรยีมตดิอาวธุทางความรูใ้ห้พร้อมเพือ่
การปฏบิตัติามมาตรฐานดงักล่าว	และได้ท�างานกนัอย่าง
หนัก	 เพื่อที่จะได้น�ามาตรฐานนี้ไปใช้และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อภาคธุรกิจ	
	 จากที่อ่านมาตรฐานฉบับนี้แล้ว	 สิ่งหลักๆ	ที่

เปลี่ยนโฉมธุรกิจประกันภัย	มีดังนี้
วิธีการรับรู ้รายได้	 ที่ เปลี่ยนจากเบี้ยประกันภัย	
(Premium)	ให้เป็นเหมอืนค่าธรรมเนยีม	(Service	fee)
วิธีการรับรู้ก�าไร/ขาดทุนตั้งแต่วันแรกแบบอสมมาตร	
(asymmetric	 treatment)	 ซึ่งเมื่อเวลาขาดทุน	
(Onerous	 contract)	 ก็จะให้บันทึกขาดทุนลงทันท	ี
แต่เวลาที่ก�าไรก็จะให้ทยอยรับรู้	 (แบบ	Contractual	
Service	Margin)	
วิธีการรับรู้ก�าไร/ขาดทุนหลังจากที่ได้ขายกรมธรรม์
แล้ว	ซึ่งต้องเก็บบันทึก	(Keep	Record)	สิ่งที่เคยลง
ก�าไรหรือขาดทุนไปแล้วตลอดเวลา	 เนื่องจากความ
เป็นอสมมาตร	 (Asymmetry)	 ในการรับรู้ทั้งสองขา
ที่แตกต่างกัน
ก� า ไรจะถูกนิยามให ้ละ เอียดขึ้ น โดยแบ ่ ง เป ็น	

ตบท้าย

-

-

-

-
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Underwriting	 performance	 และ	 Investment	
performance	
การค�านวณเงินส�ารองกรมธรรม์ประกันภัยแบบ	
Building	Block	Approach	ซึง่ในมาตรฐานนีเ้รยีกว่า	
General	Model	(GM)	และวิธีการค�านวณแบบเฉพาะ
เจาะจงไม่ว่าจะเป็น	Premium	Allocation	Approach	
(PAA)	 ที่ธุรกิจประกันวินาศภัยจะใช้เป็นหลัก	 และ	
Variable	 Fee	Approach	 (VFA)	 ที่บริษัทประกัน
ชีวิตที่ขาย	 Universal	 Life	 (มีการแยก	 fund	 ของ
สนิทรพัยอ์อกมาอยา่งชดัเจน	ซึง่ทีข่ายในประเทศไทย
อยู	่ยงัไม่เข้าเงือ่นไขนี)้	หรอื	Unit	Linked	ต้องน�ามาใช้

	 สิง่ทีต้่องย�า้อกีครัง้คอื	มาตรฐานฉบบันี	้ถงึแม้จะ
ท�าให้การรับรูร้ายรบั/รายได้	(Revenue/Income)	เปลีย่นไป	
แต่ก็ไม่ได้ท�าให้ก�าไรทั้งหมดเปลี่ยน	(No	change	in	total	
profit)	สิ่งที่จะเปลี่ยนไปคือการทยอยรับรู้ก�าไร	(Change	
in	profit	pattern	/	profit	emergence)	ในแต่ละปีเท่านัน้	
ที่อาจจะทยอยรับรู้ได้ช้าลง
	 และสิ่งที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับการเตรียมตัวให้
พร้อมกับมาตรฐานบัญชีฉบับนี้	 คือ	 เรื่องการเตรียมข้อมูล	
(Data)	 การเตรียมระบบ	 (System)	 การเตรียมกระบวน
การ	(Process)	และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ	การเตรียมความรู้
ให้กับบุคคลากร	ผู้บริหาร	รวมถึงนักลงทุนทั่วไป	มีคนบอก
ว่าใครเข้าใจมาตรฐานฉบบันีแ้ล้วรบัรองว่าสามารถเกษยีณได้

เร็วขึ้นครับ	เพราะงานนี้พอยิ่งได้ศึกษามากเท่าไรแล้ว	ก็
ยิ่งรู้ว่ามันซับซ้อนมากแค่ไหน	และก็ยิ่งอยากเกษียณเร็ว
ขึ้นเท่านั้นครับ	(จะได้ไม่ต้องท�าให้ปวดหัว....ฮา.....)
	 สุดท ้ายแล ้ว	 ในฐานะนายกสมาคมนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย	 ผมคิดว่าการ
น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน	IFRS17	มาใช้นี้จะ
ท�าให้งบการเงินโปร่งใส	 เข้าใจง่าย	 และเปรียบเทียบกับ
ธุรกิจอ่ืนได้ง่ายข้ึน	 ซ่ึงเป็นผลดีกับทุกฝ่าย	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจะท�าให้งบการเงินของธุรกิจประกันภัยเป็นที่น่า
เชื่อถือมากยิ่งขึ้น	 หากแต่การน�ามาปฏิบัติใช้และต้นทุน
ในการจัดท�ารายงานงบการเงินตามมาตรฐานสากลนี	้
ยังคงต้องวางแผนอย่างละเอียดและจัดท�าให้เหมาะสม	
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร	
การสร้างความเข้าใจให้กับผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ก่ียวข้องในด้าน
ต่างๆ	การเปลีย่นแปลงของบทบาทและความรบัผดิชอบ
ในแต่ละส่วนงาน	โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบันกัคณติศาสตร์
ประกันภยัที่คงจะเปลีย่นไปอย่างสิน้เชิง	รวมไปถงึความ
พร้อมของการจัดท�าแบบจ�าลองทางคณิตศาสตร์ประกัน
ภัย	ระบบซอฟแวร์	ระบบการด�าเนินงาน	และการเชื่อม
โยงกับระบบที่มีอยู่เดิมของบริษัทประกันภัย	เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับภาคธุรกิจและส่วนรวม	 ด้วยต้นทุน
และระยะเวลาในการจัดท�าที่ควบคุมได้	จึงจะเรียกได้ว่า
เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างแท้จริง






