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เร่�องต้องร้้



คำนำ

 มาตรฐานการรายงานทางเงินระหว่่างประเทศ ฉบัับัท่� 17 เร่�อง สััญญาประกันภััย หร่อ IFRS 17 (Inter-

national Financial Reporting Standard 17) เป็นมาตรฐานการบััญชี่สัากลใหม่ท่�กำลังจะมาแทนท่�มาตรฐานเดิิม

คื่อ IFRS 4 ในอ่กไม่นานน่� โดิย IFRS 17 จะเป็นมาตรฐานแรกท่�ทำให้บัริษััทประกันภััยซึ่่�งเคืยใชี้นโยบัายการบััญชี่ท่� 

แตกต่างกันในการเปร่ยบัเท่ยบัสััญญาประกันภััยมาเป็นแบับัเดิ่ยว่กัน ดิ้ว่ยมาตรฐานการว่ัดิเดิ่ยว่กัน ชี่ว่ยให้ข้้อมูลม่

คืว่ามโปร่งใสัมากยิ�งข้่�นและสัามารถรับัรู้ข้้อมูลเก่�ยว่กับักำไรไดิ้ชีัดิเจนมากยิ�งข้่�น อย่างไรก็ตาม การท่�ต้องนำมาตรฐาน

การบััญช่ีใหม่มาใชี้งานน่�ย่อมสั่งผลกระทบักับับัริษััทประกันภััยท่�ต้องเปล่�ยนแปลงกระบัว่นการทำงานใหม่อย่างหล่ก

เล่�ยงไม่ไดิ้

 สัำหรับัว่ันท่�ม่ผลบัังคืับัใชี้ IFRS 17 ตามมติข้องคืณะกรรมการกำหนดิมาตรฐานการบััญชี่ระหว่่างประเทศ 

หร่อ IASB (International Accounting Standards Board) ล่าสัุดินั�น ไดิ้ม่ข้้อตกลงร่ว่มกันให้เริ�มใชี้ IFRS 17 ตั�งแต่

ว่ันท่� 1 มกราคืม คื.ศ. 2023 (พ.ศ. 2566) โดิยจะเริ�มใชี้กับัประเทศท่�อยู่ในทว่่ปยุโรปเป็นสั่ว่นใหญ่ สั่ว่นประเทศในทว่่ป

เอเชี่ยบัางประเทศก็จะเริ�มใชี้มาตรฐานการบััญชี่ใหม่น่�พร้อม ๆ กับัทางฝั่่�งยุโรปเชี่นกัน ในข้ณะท่�ประเทศไทยเรานั�น 

ตามกรอบัเว่ลาท่�ว่างไว่้ข้องคืณะกรรมการกำกับัดิูแลและประกอบัว่ิชีาชี่พบััญชี่ข้องไทย ไดิ้กำหนดิว่ันท่�ม่ผลบัังคืับัใชี้ 

IFRS 17 เป็นว่ันท่� 1 มกราคืม พ.ศ. 2567 หร่อหลังจากท่�ฝั่่�งยุโรปใชี้งานไปแล้ว่ 1 ปี โดิย IFRS 17 ท่�ประเทศไทยเรา

ใชี้จะม่ชี่�อเร่ยกว่่า TFRS 17 (Thai Financial Reporting Standard 17) ซึ่่�งเป็นมาตรฐานรายงานทางการเงิน IFRS 

17 สัำหรับัประเทศไทย ท่�สัอดิคืล้องกับักฏหมายข้องไทย โดิยหากนับัเว่ลาจากตอนน่� (ปี 2565) ก็เหล่อเว่ลาอ่กไม่

มากนักท่�ภัาคืธุุรกิจประกันภััยจะต้องเตร่ยมคืว่ามพร้อมทั�งเร่�องคืนและระบับัท่�จะใชี้งานมาตรฐานการบััญชี่ใหม่น่� จ่ง

จำเป็นอย่างยิ�งท่�ผู้ท่�เก่�ยว่ข้้องต้องศ่กษัาทำคืว่ามเข้้าใจเพ่�อเตร่ยมตัว่ทำงานและเตร่ยมระบับัการทำงานต่าง ๆ สัำหรับั

รองรับัการใชี้มาตรฐานการบััญชี่ใหม่น่�ให้ทันก่อนว่ันใชี้งานจริง

 ดิ้ว่ยเหตุน่� สัมาคืมประกันว่ินาศภััยไทย จ่งไดิ้ร่ว่มกับั คืุณพิเชีฐ เจ่ยรมณ่ทว่่สัิน (ทอมม่�) FSA, FIA, FRM, 

FSAT, MBA, MScFE (Hons), B.Eng (Hons) กรรมการผู้จัดิการบัริษััท แอคืชีัว่เร่ยล บัิสัซึ่ิเนสั โซึ่ลูชีั�น (ABS) และท่�

ปร่กษัาดิ้าน TFRS17 จัดิทำหนังสั่ออิเล็กทรอนิกสั์ (e-book) ในชี่�อ “เร่�องต้องร้้ IFRS 17 มาตรฐานบััญชีีใหม่ธุุรกิิจ

ประกิันภััย” เล่มน่�ข้่�น โดิยไดิ้รับัคืว่ามอนุเคืราะห์บัทคืว่ามท่�เก่�ยว่ข้้องกับั IFRS 17 ซึ่่�งคืุณทอมม่�ไดิ้เคืยเข้่ยนเผยแพร่

เป็นตอนลงในสั่�อต่าง ๆ ทั�งว่ารสัาร Sawasdee Actuary ว่ารสัารประกันภััย และสั่�ออ่�น ๆ มาปรับัปรุงและจัดิทำเป็น

หนังสั่อเล่มน่� สัมาคืมฯ จ่งหว่ังว่่า e-book เล่มน่�จะเป็นประโยชีน์และอำนว่ยคืว่ามสัะดิว่กให้กับัผู้ท่�สันใจและ 

ผู้ท่�จำเป็นต้องใชี้งาน IFRS 17 ในการศ่กษัาทำคืว่ามเข้้าใจมาตรฐานการบััญชี่ใหม่น่�ในเบั่�องต้นเพ่�อเป็นพ่�นฐานสัำหรับั

การศ่กษัามาตรฐานการบััญชี่ใหม่น่�ในรายละเอ่ยดิเชีิงล่กต่อไป

ก่�เดิชี อนันต์ศิริประภัา

ผู้อำนว่ยการบัริหาร สัมาคืมประกันว่ินาศภััยไทย
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พลิิกโฉมธุุรกิจประกันภััยกับ
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 ทราบไหมครับว่่าตอนนี�บริษััทประกันภััยโดยเฉพิาะนักคณีิตศาสิตร์ประกันภััยและนักบัญชีกำลังต่�นตัวี

กันทั�วีโลกกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินตัวีใหม่แกะกล่อง (ที�มีผู้้�เชี�ยวีชาญทั�วีโลกถกเถียงกันมาเก่อบ 20 ปี) 

เกี�ยวีกับเร่�อง “สิัญญาประกันภััย” วี่าควีรจีะจีัดประเภัทอย่างไร วีัดม้ลค่าอย่างไร หร่อเปิดเผู้ยข้�อม้ลอย่างไร ให�ด้

เหมาะสิมมากยิ�งข้้�น 

 บางคนอาจีจีะถามดัง ๆ ในใจีออกมาวี่า “แล�วีมาตรฐานตอนนี�มันไม่เหมาะสิมหร่อ?” ซิ้�งถ�าจีะฟัันธงวี่าไม่

เหมาะสิมนั�นก็คงจีะไม่กล�า แต่เอาเป็นวี่าเรามาทำควีามเข้�าใจีที�มาที�ไปวี่าควีามเป็นมาอย่างไร และมีแนวีคิดรวีบยอด

ให�เรานำไปปฏิิบัติอย่างไรบ�าง

 เริ�มต้้นจาก?

 ก่อนอ่�นต�องข้ออ�างถ้งก่อนวี่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี�เข้ียนโดยนักบัญชี ซิ้�งมีจีำนวีนอย้่กวี่า 

300 หน�า ทำให�ภัาษัาสิ่วีนใหญ่เป็นภัาษัาข้องนักบัญชี และจีะเป็น principle base (ไม่ใช่ rule base อีกต่อไป) ทำให�

การอ่านมาตรฐานฉบับนี� ต�องอ่านด�วียดวีงตาที� 3 เพิ่�อตีควีามถ้งหลักการที�ควีรจีะเป็น และการนำหลักการไปปฏิิบัติ

อีกทีให�เหมาะสิม

 ดังนั�น เวีลาอ่านมาตรฐานฉบับนี�แล�วีก็ควีรจีะพิยายามทำควีามเข้�าใจีถ้งวีัตถุประสิงค์วี่า “ทำไปเพิ่�ออะไร” ไป

ด�วียครับ เพิราะมาตรฐานฉบับนี�เป็นการเปลี�ยนพิ่�นฐานและวีิธีคิดข้องสิัญญาประกันภััยทั�งหมด (เป็น fundamental 

change) เรียกวี่าเป็น lifetime event ที� 100 ปีจีะมีการเปลี�ยนวีิธีคิดแบบนี�หนน้ง (ข้นาดถกเถียงกันมาจีนสิรุปกันได� 

ก็ใช�เวีลาไปเก่อบ 20 ปีไปแล�วี) ยิ�งเป็นทางฝั่ั�งข้องธุรกิจีประกันชีวีิตก็จีะมีผู้ลกระทบมาก ๆ  โดยการเปลี�ยนแปลงที�เห็น

ได�ชัดอย่างแรกก็ค่อการรับร้�รายได�ที�จีะลดลงไปมาก (แต่กำไรยังเท่าเดิม) และการเปลี�ยนวีิธีรับร้�รายได� ซิ้�งทำให�

สิามารถนำไปเปรียบเทียบกับเบี�ยประกันภััยทางฝั่ั�งวีินาศภััยได�

 ทำไมถึึงเปลิ่�ยน?

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปัจีจีุบันที�ใช�อย้่ ซิ้�งเรียกวี่า IFRS 4 สิัญญาประกันภััย นั�น ยังมีข้�อกังข้า

อย้่หลายประเด็นที�ทำให�นักลงทุนหร่อคนที�อ่านงบการเงินยังคลางแคลงใจีอย้่บ�าง ไม่วี่าจีะเป็น การที�มาตรฐานเปิด

กวี�างให�ใช�หลักการทาง GAAP (General Accepted Accounting Principle) ข้องประเทศตนเองได� ซิ้�งนั�นก็แปลวี่า

ประเทศใครประเทศมัน จี้งไม่แปลกเลยวี่า มาตรฐาน IFRS4 ข้องประเทศไทย (เรียกวี่า TFRS 4) นั�น มีควีามแตกต่าง

กับประเทศเพิ่�อนบ�านอย้่ค่อนข้�างมาก ตัวีอย่างที�เห็นได�ชัดค่อ วีิธีการคำนวีณีสิำรองทางคณีิตศาสิตร์ประกันภััยที�ยัง

แปลกตาไม่เหม่อนใคร

 นอกจีากนี�แล�วี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่�องสิัญญาประกันภััยในปัจีจีุบัน ยังทำให�เปรียบเทียบ

บริษััทประกันภััยด�วียกันเองยากอย้่ โดยเฉพิาะอย่างยิ�ง ในบริษััทประกันชีวีิตด�วียกันเอง ยังไม่สิามารถเปรียบเทียบ

กันเองได� ด�วียนิยามเฉพิาะข้องตัวีเอง? รวีมไปถ้งการลงบัญชีต่าง ๆ ยังค่อนข้�างแตกต่างกัน ซิ้�งก็ยังผู้ลให�เปรียบเทียบ

กับอุตสิาหกรรมอ่�นไม่ได�ด�วีย 

 ยกตัวีอย่างเช่น ถ�าบริษััทประกันชีวีิตรับเบี�ยประกันชีวีิต 1 ล�านบาท ถ�าจีัดประเภัทเป็นสิัญญาประกันภััย  

(Insurance contract) แล�วี ก็สิามารถจีะนำตัวีเลข้ 1 ล�านบาท ใสิ่เข้�าไปในงบการเงินและรับร้�เป็นรายได�ทั�งก�อน แต่

ถ�าเงิน 1 ล�านบาทนั�นไปถ้กใสิ่ในธนาคารเป็นเงินฝั่ากนั�น ธนาคารจีะไม่สิามารถนำตัวีเลข้ 1 ล�านไปเป็นรายได� แต่จีะ
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ลงบัญชีได�เฉพิาะค่าธรรมเนียมเท่านั�น และด�วียปรากฎการณี์แบบนี�เอง จี้งทำให�การข้ายประกันผู้่านทางธนาคารนั�น

สิามารถรับร้�ยอดข้ายได�ทั�งก�อน ซิ้�งปรากฎให�เห็นเป็นข้่าวีอย้่เสิมอวี่ายอดข้ายพิุ่ง และเติบโตเป็นอย่างมาก โดยเฉพิาะ

แบบประกันที�เน�นไปทางสิะสิมทรัพิย์ ที�สิามารถรับร้�ทางอ�อมในสิ่วีนข้องเงินฝั่ากไปเป็นรายรับด�วีย (ต่างกับธนาคาร

จีะไม่สิามารถรับร้�เงินฝั่ากที�ได�รับมา มาเป็นรายได�เลย เพิราะอนุญาตให�นำค่าธรรมเนียมมาเป็นรายได�เท่านั�น)

 สรุปแลิ้ว่ เม่�อนำมาต้รฐานต้ัว่ใหม่น่�มาใช้้แลิ้ว่ งบการเงินของธุุรกิจประกันช้่ว่ิต้จะสามารถึเปร่ยบเท่ยบ

กับธุุรกิจประกันว่ินาศภััยได้้ นอกจากน่� ยังสามารถึนำไปเปร่ยบเท่ยบกับธุุรกิจอ่�น เช้่น ธุนาคารหร่อสถึาบัน 

การเงินต้่าง ๆ ได้้อ่กด้้ว่ย

 เริ�มเม่�อไร?

 ก่อนจีะลงล้กไปกวี่านี� เรามามองวี่าประเทศต่าง ๆ ทั�วีโลกได�เริ�มเตรียมพิร�อมกับมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับนี�อย่างไรบ�าง โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) ต่าง ๆ ได�มีมติมาจีาก IASB (Inter- 

national Accounting Standards Board) ซิ้�งมาจีากทวีีปยุโรปเป็นสิ่วีนใหญ่ จี้งทำให�ประเทศในแถบนี�ต่�นตัวีกัน

มาก โดยมีข้�อตกลงร่วีมกันวี่าจีะเริ�มใช�ในวีันที� 1 มกราคม 2566 สิ่วีนในเอเชียเองนั�นก็จีะมี มาเลเซิีย สิิงคโปร์ ฮ่่องกง 

ไต�หวีัน เกาหลี ที�ได�ยินมาวี่าจีะเริ�มพิร�อม ๆ กับทางฝั่ั�งยุโรป แถมประเทศจีีนก็มีการแปลมาตรฐานฉบับนี�ในภัาษัาข้อง

เข้าเองอีกด�วีย สิ่วีนอินเดียยังไม่กำหนดวีันที�มีผู้ลบังคับใช�

 อีกประเทศที�ต�องจีับตามองก็ค่อ สิหรัฐอเมริกา ที�ไม่เอาด�วียกับ IFRS 17 เลย แต่จีะยังย้ดถ่อมาตรฐานข้อง

เข้าเอง ที�เรียกวี่า US GAAP (General Accepted Accounting Principle) ที�อเมริกาเองใช�กันมานมนานครับ (เลย

ไม่ยอมเปลี�ยน แถมเคยประกาศออกมาวี่าจีะทำ US GAAP phase 2 ออกมาข้่มอีก ซิ้�งคนนำมาปฎิบัติคงสินุกกันน่า

ด้เลยครับ เพิราะต�องเข้�าใจีทั�งสิองมาตรฐานนี�ไปพิร�อม ๆ กัน)

 กลับมาที�ประเทศไทยกันดีกวี่าครับ โดยข้องประเทศไทยนั�น จีะใช�หลังจีากที�คนอ่�นใช�กัน 1 ปี ซิ้�งก็ค่อ จีะเริ�ม 

วีันที� 1 มกราคม 2567 แต่อย่าเพิิ�งดีใจีไปวี่ามันยังอีกห่างไกล เพิราะเวีลาจีะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ

ใหม่มาใช�นั�น ไม่ใช่วี่า อย้่ดี ๆ ก็โผู้ล่ตัวีเลข้ใหม่มาเลย มันจีะต�องมีการเปรียบเทียบกับตัวีเลข้ข้องงบการเงินในปีที�ผู้่าน

มาด�วีย (เพิราะการด้ตัวีเลข้ไม่ได�ด้ที�ผู้ลลัพิธ์ในตอนนั�น แต่ต�องด้ถ้งการเปลี�ยนแปลงและทิศทางจีากปีที�ผู้่านมาด�วีย 

นั�นจี้งถ่อเป็นการอ่านงบการเงินที�แท�จีริง) นั�นก็แปลวี่า ถ�าจีะต�องเริ�มใช�กันวีันที� 1 มกราคม 2567 นั�น เราจีะต�องมี

ตัวีเลข้ข้องปี 2566 มาให�เปรียบเทียบด�วีย ซิ้�งแปลควีามอีกทีวี่า ประเทศไทยนั�นจีะต�องทำตัวีเลข้งบการเงินตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินตัวีนี� ที�ไตรมาสิ 1 ปี 2566 นั�นเอง ซิ้�งก็ถ่อวี่าเรามีเวีลาให�เตรียมตัวีไม่นานนัก เพิราะ

ถ�าใครที�เป็นนักบัญชีหร่อนักคณิีตศาสิตร์ประกันภััยที�เคยนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่วี่าจีะฉบับไหนก็ตาม

มาปฏิิบัติใช�ในตอนแรก ก็จีะร้�เลยวี่าเวีลาที�เหล่อให�เตรียมตัวีนั�นผู้่านไปไวีมาก จีนไม่ทำให�เรามีโอกาสิได�เตรียมตัวีเลย 

ราวีกับกระพิริบตาสิ่องกระจีกแวีบเดียวี ไม่ทันได�เตรียมตัวีอะไร ตีนกาก็ข้้�นซิะละ
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 5 ประเด้็นของมาต้รฐานต้ัว่ใหม่ท่�เข้าถึึงคว่ามต้้องการของผู้้้ใช้้งบการเงินได้้มากขึ�น

 เม่�อสิอบถามไปทางผู้้�สิอบบัญชีทั�วีโลกแล�วีจีะได�รับควีามเห็นพิ�องกันวี่า การลงบัญชีข้องธุรกิจีประกันภััย  

(insurance accounting standard) ที�ใช�กันอย้่ในปัจีจีุบันนี� ยังมีควีามไม่ต่อเน่�อง (inconsistent) ไม่เหม่อนกัน 

(non-uniform) และ ไม่โปร่งใสิ (non-transparent) อย้่ ทำให�ควีามน่าเช่�อถ่อข้องธุรกิจีประกันภััยยังมีไม่มากเท่าที�

ควีร (ดังจีะเห็นหุ�นประกันข้องบ�านเรา เดี�ยวีข้้�นเดี�ยวีลง อาจีเพิราะสิ่วีนหน้�งมาจีากงบการเงินที�แกวี่งไปมา)

 มาตรฐานตัวีใหม่จี้งต�องการทำให�เป็นวีิธีการที�เหม่อนกัน (single accounting approach) ดังนี�

 1. Provide up-to-date market consistent information of obligation including value of 

option & guarantee: สิมมติฐานทางคณีิตศาสิตร์ประกันภััยต่าง ๆ ที�เป็น forward looking มองไปในอนาคตข้�าง

หน�านั�น ควีรจีะเป็นตัวีใหม่สิุด (คล�ายกับวีิธีการนำสิมมติฐานใหม่มาเพิ่�อคำนวีณีม้ลค่าประเมิน) ที�สิอดคล�องกับตลาด 

โดยต�องอย่าล่มเร่�องเง่�อนไข้ สิิทธิ ที�ไปการันตีให�ล้กค�าไวี� (เรียกวี่า Option & Guarantee) เช่น บริษััทประกันชีวีิต

สิัญญากับล้กค�าไวี�วี่า เงินที�ฝั่ากกับบริษััทนั�นจีะให�ดอกเบี�ยไม่ต�ำวี่า x% เป็นต�น (ถ�าจีะกล่าวีกันในเชิงเทคนิคข้องพิวีก

ที�การันตีแบบนี� มันจีะเป็นควีามเสิี�ยงทางด�านการเงินที�เกิดข้้�นจีากการไปการันตี บริษััทเลยต�องทำการคำนวีณีโดยใช�

วีิธีแบบ Stochastic modeling เช่นกัน)

 2. Reflects time value of money: การประมาณีการไปข้�างหน�าโดยใช�สิมมติฐานทางคณีิตศาสิตร์

ประกันภััยนั�น จีะต�องนำกลับมาคิดเป็นม้ลค่าเงินปัจีจีุบัน (Present Value) ด�วีย ซิ้�งทางบริษััทประกันก็ทำเป็นปกติ

อย้่แล�วี 

 3. Reflects the characteristics of the insurance contract rather than the risk related to 

asset/investment activity: บริษััทประกันภััยควีรจีะสิะท�อนควีามเสิี�ยงจีากตัวีสิัญญาประกันภััยเท่านั�น ไม่ใช่ไป

สิะท�อนควีามเสิี�ยงจีากทางฝั่ั�งสิินทรัพิย์หร่อจีากการลงทุนเข้�าไปด�วีย

 4. Provides separate information about the investment and underwriting performance:  

ปกติแล�วีบริษััทประกันชีวีิตและบริษััทประกันวีินาศภััยจีะมีสิ่วีนประกอบข้องกำไรอย้่ 2 สิ่วีน โดยสิ่วีนแรกเรียกวี่า  

Underwriting profit ซิ้�งก็คล�ายกับกำไรจีากการดำเนินงาน โดยเกิดจีากการพิิจีารณีารับควีามเสิี�ยงเข้�ามา และบริษััท

บริหารจีัดการควีามเสิี�ยงได�ดี เลยเกิดกำไรข้้�น และสิ่วีนที�สิองเรียกวี่า Investment profit ซิ้�งปกติแล�วีบริษััทจีะมีการ

ตั�งเป้าวี่าแบบประกันตัวีหน้�ง ๆ ควีรจีะมีดอกผู้ลจีากการลงทุนได�เท่าไร และถ�าบริษััทประกันสิามารถลงทุนได�ดอกผู้ล

มากกวี่าที�ตั�งเป้าไวี� ก็จีะถ่อวี่าเป็นกำไรในสิ่วีนนี� โดยมาตรฐานใหม่นี�จีะแยกกำไรทั�ง 2 ชนิดนี�ออกมาอย่างชัดเจีน เพิ่�อ

ควีามโปร่งใสิและเห็นสิ่วีนผู้สิมข้องที�มาข้องกำไรเหล่านี�ได�อย่างชัดเจีน

 5. Treats service provided by underwriting activity as revenue and expense in a com-

parable way to other non insurance business: ตัวีนี�ค่อหน้�งในหัวีใจีสิำคัญข้องการที�ทั�วีโลกอยากจีะเปลี�ยน

เป็นมาตรฐานใหม่นี� เพิ่�อที�จีะได�ให�บริษััทประกันตั�งนิยามข้องคำวี่า รายรับ/รายได� และ ค่าใช�จี่าย สิามารถเปรียบ

เทียบกับอุตสิาหกรรมอ่�น ๆ นอกธุรกิจีประกันภััยได� ดังตัวีอย่างที�ได�กล่าวีไปข้�างต�น เกี�ยวีกับเงินฝั่ากธนาคาร เป็นต�น
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 การแยกส่ว่นของการลิงทุน (Investment components) ออกมาจากส่ว่นของ
 ประกันภััย (Insurance components)

 เพิ่�อที�จีะสิามารถทำให�ธุรกิจีประกันเปรียบเทียบกับธุรกิจีข้องธนาคารได� สิ่วีนข้องการฝั่ากเงิน (Deposit) จี้ง

ถ้กนำมากล่าวีอ�างถ้งเสิมอ โดยเฉพิาะอย่างยิ�งกับตัวีอย่างการเปรียบเทียบระหวี่างการฝั่ากเงิน 1 ล�านบาทใสิ่ใน

ธนาคาร กับการจี่ายเบี�ยประกันชีวีิต 1 ล�านบาท (สิำหรับทุนประกัน สิมมติที� 1.1 ล�านบาท) ที�มีการรับร้�รายรับ/ 

รายได�เพิ่�อบันท้กบัญชีไม่เหม่อนกัน

 ถ�าใครเคยเห็นมาตรฐานรายงานทางการเงินข้องสิัญญาประกันภััยที�เรียกวี่า IFRS 4 (ที�ใช�อย้่ในปัจีจีุบัน) จีะ

เห็นวี่าจีะมีการแยกประเภัทสิัญญาที�เรียกวี่า สิัญญาประกันภััย (Insurance Contract) และสิัญญาลงทุน (Invest-

ment Contract) อย้่แล�วี ซิ้�งเราก็ยังคงใช�หลักเกณีฑ์์เดิมนั�นได�อย้่ เพิียงแต่สิัญญาลงทุน (Investment Contract) นี� 

จีะถ้กมองวี่าเป็น Distinct Investment Component และอย้่ภัายใต� IFRS 9 แทน

 สิ่วีนสิัญญาประกันภััย (Insurance Contract) นั�น ถ้งแม�วี่าจีะอย้่ภัายใต� IFRS 17 แต่ก็ถ้กแตกสิ่วีนประกอบ

ออกมาสิองสิ่วีน ค่อ สิ่วีนข้องการประกันภััย (Insurance components) และสิ่วีนข้องการลงทุน (Non-distinct  

investment components) ซิ้�งถ่อวี่าเป็นการพิลิกโฉมอีกจีุดหน้�งสิำหรับผู้้�ที�ต�องนำ IFRS 17 มาใช�

 ถ�ายกตัวีอย่างที�เห็นได�ชัด ก็คงต�องยกตัวีอย่างข้องผู้ลิตภััณีฑ์์ประกันชีวีิตแบบคุ�มครองตลอดชีพิ (Whole 

Life) สิมมติวี่าทุนประกันภััยค่อ 1.5 ล�านบาท และในตอนนั�นมีม้ลค่าเวีนค่นเงินสิด (Cash Surrender Value) อย้่ที� 

1 ล�านบาท เราก็จีะนำ 1 ล�านบาทนี�มาพิิจีารณีาวี่าเป็นเหม่อนสิ่วีนหน้�งข้องเงินฝั่าก ซิ้�งสิำหรับ IFRS 17 แล�วี ตัวี 1 

ล�านบาทนี�จีะไม่ถ้กใสิ่ในงบกำไรข้าดทุนเลย 

 ถ้งแม�วี่า สิ่วีนข้องการลงทุน (Non-distinct investment components) ถ่อวี่าเป็นสิ่วีนหน้�งข้องสิัญญา

ประกันภััยภัายใต� IFRS 17 แต่ Investment component ในที�นี�จีะถ้กด้งแยกออกมาและไม่ได�แสิดงในงบกำไร

ข้าดทุน ในลักษัณีะที� IFRS 17 เรียกวี่าเป็น Disaggregation โดยเฉพิาะอย่างยิ�งตัวีที�เหม่อนเงินฝั่าก (Deposit com-

ponents) จีะไม่ได�ถ้กใสิ่ในงบกำไรข้าดทุนอีกต่อไป
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 สิ่วีนประกอบข้องงบกำไรข้าดทุนภัายใต� IFRS 4 มีดังนี� 

“Premium + Investment income - Incurred claims and benefit - Change in insurance contract 

liability = Profit or loss”

 ในทางกลับกัน สิ่วีนประกอบข้องงบกำไรข้าดทุนภัายใต� IFRS 17 มีดังนี� 

“Insurance revenue - Insurance services expense (ISE) + Investment income – Insurance  

finance expense (IFE) = Profit or loss”

 ทั�งนี� ไม่วี่าจีะเป็น IFRS 4 หร่อ IFRS 17 นั�น Profit or loss + Other comprehensive income (OCI) รวีม

กันก็จีะได� Total comprehensive income (TCI) เหม่อนเดิมครับ

 งบกำไรข้าดทุน ที�เปลี�ยนจีาก IFRS 4 มาเป็น IFRS 17 มีดังนี�

 ใน IFRS 17 นั�นได�แยกสิ่วีนข้องการลงทุน (Investment components) ออกมาจีากสิ่วีนข้องประกันภััย  

(Insurance components) ซิ้�งต�องอาศัยหลักคณีิตศาสิตร์ประกันภััยมาช่วียแยกสิ่วีนประกอบตัวีนี�

 ในสิมัยที�เป็น IFRS 4 นั�นเวีลาที�บริษััทประกันจี่ายเงินออกจีากการที�ผู้้�ถ่อกรมธรรม์เสิียชีวีิต (Death Claim) 

นั�น ก็จีะถ่อเป็นค่าใช�จี่ายที�เกิดจีากการเคลม แต่สิำหรับ IFRS 17 ที�ต�องลงล้กไปกวี่านั�นแล�วี จีะต�องแตกสิ่วีนที�เป็น

ควีามคุ�มครองที�แท�จีริงออกมาเป็นสิ่วีนข้องประกัน และสิ่วีนที�เหม่อนกับการค่นเงินที�ผู้้�ถ่อกรมธรรม์ควีรจีะได�อย้่แล�วี 

(Release in Cash Surrender Value) ออกมาเป็นสิ่วีนข้องลงทุน

 ยกตัวีอย่างเช่น กรมธรรม์ประกันชีวีิตที�ทุนประกัน 1.5 ล�านบาท ปรากฎวี่าผู้้�ถ่อกรมธรรม์เกิดเสิียชีวีิตข้้�นและ

ม้ลค่าเวีนค่นเงินสิด (Cash Surrender Value) ในข้ณีะนั�นอย้่ที� 1 ล�านบาท  สิำหรับ IFRS 17 แล�วี เราจีะแบ่งเงินที�

ต�องจี่ายออกมา 1.5 ล�านบาท ออกมาเป็น 5 แสินจีากควีามคุ�มครอง (ซิ้�งก็ค่อสิ่วีนเกินข้องทุนประกันที�มากกวี่าเงิน

สิำรอง หร่อทางศัพิท์เทคนิคเรียกวี่า Net Amount at Risk (NAR)) และ 1 ล�านบาทที�เป็นการ Release ม้ลค่าเวีนค่น

เงินสิด (Cash Surrender Value) ออกมาเม่�อผู้้�ถ่อกรมธรรม์เสิียชีวีิต จีะถ่อเป็นสิ่วีนข้องการลงทุน (Investment 

components) 
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 ในตัวีอย่างเดียวีกัน ถ�าล้กค�าข้อเวีนค่นกรมธรรม์แล�วี บริษััทประกันชีวีิตก็จีะต�องมีการจี่ายเงินออก (Cash 

outgo) ซิ้�ง IFRS 17 นั�นจีะถ่อวี่าเป็นสิ่วีนข้องการลงทุน (Investment components) เช่นกัน

 มีอีกจีุดหน้�งที�ตั�งเป็นข้�อสิังเกตได�วี่า ใน IFRS 17 นี� จีะไม่มีเบี�ยค�างรับ (Due premium) หร่อ เบี�ยรับล่วีงหน�า 

(Prepaid premium) อีกต่อไป ในสิ่วีนข้องการบันท้กรายรับ/รายได� (Insurance revenue) จีะพิิจีารณีาจีากการสิ่ง

มอบบริการตามหลักบัญชี (Service on earned basis) ซิ้�งถ�าทำแบบนี�แล�วีจีะทำให�สิอดคล�องกับธุรกิจีอ่�น ๆ ที�ไม่ใช่

ธุรกิจีประกันภััย

 สิ่วีนการแสิดงผู้ลข้องงบดุล ที�เปลี�ยนจีาก IFRS 4 มาเป็น IFRS 17 มีดังนี�

 จีะเห็นวี่า IFRS 17 นั�นรวีบทุกอย่างเอาไวี�เป็น Insurance Contract Assets/Liabilities หร่อ Reinsurance 

Contract Assets/Liabilities ไวี�หมด เพิ่�อหลีกเลี�ยงการแสิดงผู้ลที�แตกต่างกัน โดยเฉพิาะอย่างยิ�ง งบดุลข้อง IFRS 

17 นั�นจีะไม่ได�มีการแสิดงเบี�ยค�างรับ (Premium receivable) วี่าเป็นสิินทรัพิย์ทางการเงิน (Financial Asset) อีก 

ต่อไป ทั�งนี� Acquisition Cost ก็ไม่ได�แสิดงออกมาอย้่ในร้ปข้องสิินทรัพิย์ที�จีับต�องไม่ได� (Intangible Asset) เช่นกัน 

หากแต่ เร่�อง Deferred Acquisition Costs ในเชิงเทคนิคข้อง IFRS 17 นั�นจีะถ้กฝั่ังอย้่ในร้ปแบบการคำนวีณีหนี�สิิน  

(Insurance Contract Liabilities) และถ้กทยอยรับร้�ในร้ปแบบข้องหลักคณีิตศาสิตร์ประกันภััยและฝั่ังอย้่ในสิ่วีน

หน้�งข้อง Contractual Service Margin (CSM) ซิ้�งจีะได�กล่าวีต่อไป
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 สัญญาท่�ม่ภัาระผู้้กพันเกินคว่ร (Onerous Contract) กับ 
 สัญญาท่�ม่กำไร Contractual Service Margin (CSM)

 ในมาตรฐานใหม่นี� มีนิยามข้องสิัญญาประกันภััยอย้่ 2 ตัวี ที�เป็นหัวีใจีสิำคัญที�สิุดข้องมาตรฐานฉบับนี� โดยเรา

จีะเรียกมันวี่า เป็นควีามไม่สิมมาตร หร่อ อสิมมาตร (asymmetric) ข้องการรับร้�กำไรในสิัญญาประกันภััย

 1. Onerous Contract ค่ออะไร

 Onerous แปลวี่า เป็นภัาระ หร่อมีภัาระผู้้กพิันเกินควีร ดังนั�น Onerous contract จี้งแปลวี่า สิัญญาที�มี

ภัาระผู้้กพิันเกินควีร หร่อแปลเป็นไทยได�อีกอย่างหน้�งวี่า เป็นแบบประกันที�ข้าดทุน 

 เน่�องจีากสิมมติฐานทางคณีิตศาสิตร์ประกันภััยในมาตรฐานฉบับนี�จีะถ้กสิะท�อนภัาวีะตลาดอย้่ตลอดเวีลา ถ้ง

แม�วี่าแบบประกันจีะถ้กออกแบบมาให�มีกำไร แต่เม่�อนำมาข้ายแล�วี ในอนาคตก็อาจีจีะข้าดทุนเน่�องจีากสิภัาพิตลาด

ในข้ณีะนั�นก็เป็นได� (เช่น ผู้ลตอบแทนจีากการลงทุนที�ต�ำกวี่าตอนออกแบบไวี�แต่แรก เป็นต�น) 

 สิัญญาประกันภััยที�ประเมินแล�วีข้าดทุนในตอนที�นำออกมาข้าย จีะถ้กตีตราวี่า เป็น Onerous Contract 

(สิัญญาที�มีภัาระผู้้กพิันเกินควีร) และจีะต�องรับร้�การข้าดทุนทั�งก�อนทันที ยกตัวีอย่างเช่น เราเห็นวี่าสิัญญาประกันภััย

ตัวีนี�มีระยะเวีลา 10 ปี และจีะข้าดทุนต่อเน่�องปีละ 10 ล�านบาท เวีลารับร้�การข้าดทุนในงบกำไรข้าดทุนนั�น จีะต�องรับ

ร้�สิะท�อนวี่าข้าดทุนเป็นจีำนวีนเงิน 100 ล�านบาทในทันที (ปีละ 10 ล�านบาท 10 ปี สิมมติไม่มีอัตราคิดลดมาเกี�ยวีข้�อง) 

 2. Contractual Service Margin (CSM) ค่ออะไร

 Margin ในที�นี�จีะหมายถ้งกำไร แบบที�เราชอบเรียกวี่า Profit Margin แต่ในมาตรฐานใหม่ตัวีนี�ใช�คำวี่า  

Service Margin เพิราะมองวี่าเป็นกำไรจีาก Service fee (ค่าบริการ) นั�นเอง เน่�องจีากมาตรฐานนี�จีะไม่รับร้�เบี�ย

ประกันวี่าเป็นรายรับ/รายได�อีกต่อไป (ทุกอย่างจีะเปลี�ยนเป็น Service fee หมด) และเน่�องจีากมาตรฐานใหม่นี�จีะ

อย้่บนโลกข้อง Service fee เวีลาเรียกกำไรข้องสิัญญาประกันภััย จี้งเรียกวี่า Contractual Service Margin (CSM)

 สิัญญาประกันภััยที�ประเมินแล�วีกำไรในตอนที�นำออกมาข้าย จีะมี Contractual Service Margin (CSM) ซิ้�ง

จีะไม่สิามารถรับร้�วี่าเป็นกำไรทั�งก�อนได�ในทันที แต่จีะต�องนำมาเกลี�ยเฉลี�ยออกไปตามอายุข้องสิัญญานั�น ยกตัวีอย่าง

เช่น เราเห็นวี่าสิัญญาประกันภััยตัวีนี�มีระยะเวีลา 10 ปี และจีะมีกำไรเป็นม้ลค่าปัจีจีุบันทั�งหมด 100 ล�านบาท เวีลา

รับร้�กำไรในงบกำไรข้าดทุนนั�น จีะไม่สิามารถรับร้� 100 ล�านบาท ทั�งก�อนได� แต่จีะต�องเอา 100 ล�านบาทนั�น มาทยอย

รับร้�ตลอดระยะเวีลา 10 ปีข้องสิัญญาประกันภััยนั�น เสิม่อนหน้�งเราเอา 100 ล�านบาทที�คิดวี่าจีะได�กำไรทั�งหมด ในวีัน

ที�ออกกรมธรรม์ให�นั�น เทใสิ่ลงไปในเข้่�อนกันสิำรองเอาไวี� และเม่�อเวีลาผู้่านไปก็ค่อย ๆ ผู้ันน�ำออกจีากเข้่�อน ทยอยรับ

ร้�กำไรออกมา (บางครั�งอาจีจีะเรียก Contractual Service Margin (CSM) วี่า Profit Reserve ก็ไม่ผู้ิดนัก)

 เม่�อเปรียบเทียบ Onerous Contract กับ Contractual Service Margin (CSM) แล�วีจีะเห็นวี่า เวีลาข้าดทุน

นั�นจีะต�องรับร้�การข้าดทุนทั�งก�อนทันที แต่เวีลากำไรนั�นจีะต�องทยอยผู้่อนรับร้�ไปทีละนิดตลอดอายุสิัญญา จี้งทำให�

มาตรฐานใหม่นี�รับร้�กำไรข้าดทุนแบบไม่สิมมาตร เรียกวี่า “มีสิุข้ต�องทยอยเสิพิ มีทุกข้์ต�องรับร้�ให�หมดจีดในทีเดียวี”
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 จะทำอย่างไร ถึ้าในว่ันแรกเป็น Onerous Contract แลิ้ว่ค่อยกลิับมาม่กำไร

 ในเม่�อวีันแรกถ้กตีตราวี่าเป็น Onerous Contract หร่อ สิัญญาที�มีภัาระผู้้กพิันเกินควีรไปแล�วี ไม่ใช่วี่าเรารับ

ร้�เป็นข้าดทุนไปทั�งหมดแล�วีก็ทำเป็นล่มตัวีเลข้ข้าดทุนนั�นไปจีากสิัญญาประกันภััยได� ถ้งจีะรับร้�ไปหมดแล�วีเราก็ต�อง

เก็บตัวีเลข้ที�เคยลงบัญชีวี่ารับร้�ข้าดทุนไปแล�วีเท่าไรข้องแต่ละกรมธรรม์ (Loss Component) ไวี�เสิมอ เพิราะถ�าเกิด

บริหารแล�วีมีกำไรข้้�นมาทีหลัง เราจีะต�องนำตัวีเลข้ข้องกำไรที�วี่านี�มาหักกลบลบหนี�จีากตัวีเลข้ข้าดทุนที�เคยลงบัญชี

ก่อนหน�านั�นไปเร่�อย ๆ จีนกวี่าจีะหักจีนหมด และสิ่วีนเกินไปกวี่านั�นค่อยรับร้�วี่าเป็น Contractual Service Margin 

(CSM) ซิ้�งเม่�อถ้งเวีลานั�นก็ค่อยเอาม้ลค่าสิ่วีนเกินที�เป็น CSM มาทยอยรับร้�เป็นกำไรในอนาคตอีกที

 ทั�งนี� ข้อย�ำวี่าการรับร้�ข้าดทุน (Loss Component) ที�เคยรับร้�จีากการเป็น Onerous Contract มานั�น 

มาตรฐาน IFRS 17 สิามารถให�เอาการเปลี�ยนแปลงข้องกำไรที�มากข้้�นกวี่าที�คาดหวีังมาชดเชยได�เท่านั�น แต่จีะไม่

สิามารถเอากำไรในอดีตมาหักกลบลบหนี�ได� 

 ยกตัวีอย่างเช่น สิัญญาประกันภััยระยะเวีลา 10 ปี และในวีันที�ข้ายกรมธรรม์ไปนั�นบริษััทได�รับร้�ข้าดทุนเป็น

จีำนวีน 100 ล�านบาท (เป็น Loss Component) และสิมมติวี่าเวีลาผู้่านไป 3 ปี บริษััทเห็นวี่าจีะมีกำไรจีากอนาคต

ข้�างหน�าเพิิ�มข้้�น 70 ล�านบาท ซิ้�งมากกวี่าตอนที�เคยคำนวีณีไวี�ในตอนแรกแล�วี ตามมาตรฐานใหม่นี�จีะให�นำ 70 ล�าน

ไปเติมเป็นกำไรได�ในปีบัญชีนั�นทันที (ไม่ต�องนำมาทยอยรับร้�กำไร แบบ Contractual Service Margin (CSM)) 

เน่�องจีากบริษััทเคยลงบัญชีวี่าข้าดทุนมาก่อนแล�วี 100 ล�าน โดยกำไรจีากอนาคตที�เกิดการเปลี�ยนแปลงข้้�นนี�จีะเกิด

จีากการเปลี�ยนแปลงสิมมติฐานทางคณีิตศาสิตร์ประกันภััยที�ทำให�คำนวีณีได�กำไรมากกวี่าที�เคยคาดหวีังตั�งเอาไวี� 

หร่อการคาดการณี์ผู้ลประกอบการจีากการดำเนินงานในอนาคตข้�างหน�าที�จีะดีกวี่าสิมมติฐานที�เคยตั�งไวี� ซิ้�งมีผู้ล

ทำให� กระแสิเงินสิดเพิ่�อภัาระผู้้กพิันกรมธรรม์ (fulfilment cashflows) ลดลง

 และเม่�อบริษััทดำเนินงานผู้่านไปอีก จีนกระทั�งครบ 5 ปี มีกำไรอีก 80 ล�านบาท บริษััทก็จีะต�องนำ 80 ล�าน

บาทนี�หั�นออกมาเป็น 2 สิ่วีน โดยสิ่วีนแรกค่อ 30 ล�าน ที�นำมารับร้�เป็นกำไรได�ทันที เพิราะเอามาหักกลบกับสิิ�งที�เคย

ลงข้าดทุนสิะสิมเหล่อไวี� 30 ล�าน (เคยรับร้�ข้าดทุน 100 ล�านในวีันที�ออกกรมธรรม์ และรับร้�กำไรมา 70 ล�านในสิิ�นปีที� 

3) และสิ่วีนหลังค่อ 50 ล�านนี� จีะต�องนำมารับร้�กำไรในระยะเวีลาที�เหล่ออีก 5 ปี (สิัญญามีระยะเวีลา 10 ปี และตอน

ที�จีะลงบัญชีนี�ครบ 5 ปีพิอดี) ซิ้�งก็ค่อ ทยอยรับร้�เป็นกำไร ปีละ 10 ล�านบาท ไปอีก 5 ปี เป็นต�น
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 จะทำอย่างไร ถึ้าในว่ันแรกม่ Contractual Service Margin แลิ้ว่ขาด้ทุนท่หลิัง

 เม่�อทยอยรับร้�กำไรจีากการมี Contractual Service Margin (CSM) อย้่ดี ๆ แล�วีมีงานเข้�า เกิดการประมาณี

การวี่าอนาคตข้�างหน�าจีะมีการข้าดทุนเข้�ามาทำให�ต�องนำตัวีเลข้ข้าดทุนนั�นมาหักลบกลบกับ Contractual Service 

Margin (CSM) ที�เหล่ออย้่ จีากนั�นก็นำมาคำนวีณีเกลี�ยกำไรสิำรองที�เหล่อนั�นในระยะเวีลาที�เหล่อไวี�อีกที แปลวี่า เวีลา

มี Contractual Service Margin (CSM) อย้่แล�วี และเกิดข้าดทุนข้้�นมาในปีบัญชีปีนั�น บริษััทจีะยังไม่ได�รับผู้ลกระทบ

ต�องรับร้�การข้าดทุนในทันที เพิียงแค่เอาไปหักออกจีาก Contractual Service Margin (CSM) ที�เหล่อสิะสิมไวี�อย้่ ซิ้�ง

อาจีจีะทำให� กำไรที�ทยอยรับร้�ในอนาคตนั�นหดตัวีลง เท่านั�นเอง

 โดยการข้าดทุนที�เกิดจีากการประมาณีการในอนาคตข้�างหน�านี�จีะเกิดข้้�นจีากการเปลี�ยนแปลงสิมมติฐาน

ทางคณีิตศาสิตร์ประกันภััยที�ทำให�คำนวีณีได�กำไรลดลงกวี่าที�เคยคาดหวีังไวี� หร่อการคาดการณี์ผู้ลประกอบการจีาก

การดำเนินงานในอนาคตข้�างหน�าที�แย่กวี่าสิมมติฐานที�เคยตั�งไวี� ซิ้�งมีผู้ลทำให� กระแสิเงินสิดเพิ่�อภัาระผู้้กพิันกรมธรรม์ 

(fulfilment cashflows) เพิิ�ม

 ทั�งนี� ข้อย�ำวี่าการรับร้�กำไรจีาก Contractual Service Margin (CSM) ในมาตรฐาน IFRS 17 นั�น สิามารถให�

เอาการเปลี�ยนแปลงข้องกำไรที�ลดลงกวี่าที�คาดหวีังมาหักกลบชดเชยได�เท่านั�น แต่จีะไม่สิามารถเอาการข้าดทุนใน

อดีตมาหักกลบลบหนี�ได�

 คำนว่ณเด้่�ยว่หร่อประเมินกลิุ่มด้่?

 ใครที�เป็นนักคณีิตศาสิตร์ประกันภััยจีะร้�ดีวี่า เรามีปัญหาที�ต�องอธิบายเกี�ยวีกับเร่�องการคำนวีณีเดี�ยวี ประเมิน

กลุ่ม มาตลอด เพิราะการคำนวีณีทางคณีิตศาสิตร์ประกันภััยนั�น เป็นการประเมินกลุ่ม และตั�งสิมมติฐานโดยแบ่งตาม

กลุ่มควีามเสิี�ยง แต่เวีลาคำนวีณีค่อยเอาสิมมติฐานที�กลั�นกรองจีากควีามคิดข้องเรานั�น ไปคำนวีณีหยอดใสิ่ทีละคน 

 เปรียบเหม่อนตอนที�เรากำลังตีสิ่วีนผู้สิมข้องการทำข้นมครก ที�ต�องเอาหลาย ๆ สิ่วีนผู้สิมมาคลุกเคล�าเป็น

เน่�อเดียวีกันทั�งหม�อ แล�วีหลังจีากเคี�ยวีเสิร็จี ค่อยเอาสิ่วีนผู้สิมข้องเรานั�นหยอดเข้�าแม่พิิมพิ์ทีละฝั่า

 ประเด็นมันอย้่ที�วี่า เวีลาจีะกวีนสิ่วีนผู้สิมนั�น จีะจีัดกลุ่มอย่างไร ถ�าบริษััทมีควีามเสิี�ยง 5 ชนิด เราก็คงจีะกวีน

สิ่วีนผู้สิมไวี� 5 หม�อ (จีะเป็นรสิอะไร หร่อชนิดอะไร ก็วี่าไปตามนั�น) เราคงไม่ได�กวีนทุกสิิ�งอย่างไวี�ในหม�อเดียวีกันใช่

ไหมครับ

 ดังนั�น เร่�อง level of aggregation จี้งเป็นสิิ�งสิำคัญที�ถ้กนำมาเป็นประเด็นก่อน โดยในตอนแรกที�เป็น

มาตรฐานใหม่ (ฉบับร่าง) นั�น ได�ระบุวี่าจีะต�องทำทีละกรมธรรม์เลย ไม่สิามารถนำมาจีัดกลุ่มได� แต่มีบางฝั่่ายได�ค�าน

เอาไวี�วี่า ทำแบบนั�นมันแทบจีะชี�ช�างจีับตั�กแตกเลยทีเดียวี ในมาตรฐานใหม่ (ตัวีล่าสิุด) นี� จี้งยอมให�คำนวีณีเป็นกลุ่ม

ได�
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 การจัด้กลิุ่มต้าม Level of Aggregation

 การจีัดกลุ่มประเภัทข้องแบบประกันนั�น จีะทำกันตอนเริ�มข้ายกรมธรรม์นั�น ๆ (policy inception) ซิ้�งเม่�อ

จีัดกลุ่มเข้�าประเภัทไหนแล�วี จีะไม่มีการเปลี�ยนจีนกระทั�งหมดอายุสิัญญา โดยประเภัทข้องสิัญญาประกันภััยนั�น

สิามารถจีัดกลุ่มตามข้ั�นตอนได�ดังนี�

 1. ต้ามพอร์ต้ (Portfolio) โดยให�จีัดเป็นพิอร์ตก่อน ซิ้�งก็ค่อ เป็นกลุ่มที�มีควีามเสิี�ยงคล�ายกันและบริหารทั�ง

กลุ่มไปด�วียกัน (ในมาตรฐานใหม่ ใช�คำวี่า “similar risk and managed together”) ยกตัวีอย่างเช่น แบบประกันที�

ชำระเบี�ยครั�งเดียวี (Single Premium) กับแบบประกันบำนาญที�จี่ายเบี�ยรายงวีด (Regular premium annuity) 

ควีรจีะอย้่คนละพิอร์ตกัน หร่ออีกตัวีอย่างหน้�งเช่น แบบประกันรถยนต์ (Motor) ควีรจีะอย้่คนละพิอร์ตกับ แบบ

ประกันที�ไม่ใช่รถยนต์ (Non-Motor) เป็นต�น ซิ้�งตัวีอย่างเหล่านี�เห็นได�ชัดกันอย้่แล�วี แต่ถ�าจีะให�เห็นภัาพิชัดข้้�นในทาง

ปฏิิบัติ การแบ่งพิอร์ตข้องแบบประกันเหล่านี� อย่างน�อยก็อาจีจีะพิิจีารณีาให�สิอดคล�องไปพิร�อมกับการจีัดประเภัท

แบบประกัน (Product categories) ข้องการทำรายงาน Risk Based Capital (RBC) สิ่ง คปภั. ไปด�วียก็ได�

 2. ต้ามกลิุ่ม (Cohort) โดยให�จีัดกลุ่มเฉพิาะสิัญญาที�ออกห่างกันไม่เกิน 1 ปี ซิ้�งมองให�ง่ายก็ค่อ เวีลาจีัดกลุ่ม

นั�น เราควีรจีัดกลุ่มตามปีที�ข้ายกรมธรรม์นั�น ๆ   เช่น กรมธรรม์ที�ข้ายในปี 2017 จีะต�องถ้กจีัดเป็นอีกกลุ่มกับกรมธรรม์

ที�ข้ายในปี 2018 ถ้งแม�วี่า แบบประกันนั�นจีะเป็นแบบเดียวีกัน และข้ายให�กับคน ๆ เดียวีกัน เน่�องจีากมาตรฐานใหม่

ตัวีนี�จีะมองวี่า การออกกรมธรรม์ในต่างกาลเวีลากันจีะมีสิมมติฐานทางคณีิตศาสิตร์ประกันภััยที�แตกต่างกันได�ตาม

ภัาวีะตลาดในตอนนั�น ถ�าใครเคยได�ประเมินเงินสิำรองหร่อได�สิอบระดับเฟัลโล่แบบ US GAAP แล�วีก็จีะเห็นภัาพิได�

ชัดเจีนวี่า การแบ่งตามกลุ่ม Cohort นั�น เป็นหลักการที�หยิบย่มจีาก US GAAP มาใช�

 3. ต้ามคว่ามสามารถึของการทำกำไร (Profitability) โดยต�องข้อท�าวีควีามกันก่อนวี่า ตอนที�นักคณีิต 

ศาสิตร์ประกันภััยคำนวีณีเบี�ยประกันภััย ก็จีะคำนวีณีกำไรเอาไวี�แล�วีวี่าถ�าข้ายไปแล�วีจีะได�กำไรเท่าไรบ�างในแต่ละปี 

ดังนั�น บริษััทประกันภััยจี้งสิามารถจีะบอกได�วี่าแบบประกันที�กำลังจีะข้ายอย้่นั�นมีกำไรหร่อข้าดทุนเท่าไร (ในภัาวีะ

ตลาดที�กำลังจีะข้ายอย้่ในข้ณีะนั�น) ด�วียเหตุนี� การจีัดกลุ่มตามประเภัทข้องกำไรนี� จี้งจีะจีัดวี่าสิัญญาประกันภััยนี�อย้่

ในร้ปแบบที�เป็น Onerous contract หร่อไม่ 
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  a. Onerous contract ถ่อเป็นกลุ่มแรกเลย แปลวี่า ข้าดทุนชัวีร์ตั�งแต่ตอนข้าย จี้งควีรจีะแยกกลุ่ม

ออกมา ประมาณีวี่าเป็นไวีรัสิ ที�ต�องถ้ก quarantine กักบริเวีณีไวี� ไม่ควีรถ้กรวีมกลุ่มกับตัวีที�มีกำไร ไม่อย่างนั�นแล�วี

คนที�อ่านงบการเงินจีะไม่ร้�วี่าตัวีไหนกำไรหร่อข้าดทุน กลายเป็นการมี subsidize (กำไรกับข้าดทุน ซิุกซิ่อนเอาไวี�ด�วีย

กัน เพิ่�อให�ภัาพิรวีมด้มีกำไร) และทำให�ด้ไม่โปร่งใสิ ดังนั�น แบบประกันที�เข้�าข้่าย Onerous contract จีะถ้กบังคับให�

สิะท�อน (timely reflection) การข้าดทุนทั�งหมดในทันที

  b. Profitable contract เป็นกลุ่มที�เรียกวี่า กำไรชัวีร์ตั�งแต่ตอนข้าย ซิ้�งจีะไม่ยอมให�สิะท�อนผู้ลกำไร

ทั�งหมดในทันที จีะต�องทยอยรับร้�เอาไวี�จีาก Contractual Service Margin (CSM) ไปตลอดอายุสิัญญาแทน จี้งเกิด

สิิ�งที�เรียกวี่า asymmetric treatment (อสิมมาตร) ที�ปฏิิบัติไม่เหม่อนกันระหวี่าง Profitable contract (ทยอยรับร้�

กำไร) กับ Onerous contract (รับร้�ข้าดทุนในทันที)

  c. No significant possibility of becoming onerous เป็นกลุ่มสิุดท�าย ซิ้�งแปลวี่าตอนนี�กำไรอย้่ 

ยังมองไม่เห็นวี่าถ�าข้ายออกไปตอนนี�แล�วีมันจีะข้าดทุน (แต่อนาคตอาจีจีะไม่แน่ ถ�าเกิดเหตุการณี์บางอย่างข้้�น โดย

อาจีทดสิอบได�จีากการทดสิอบควีามไวี (sensitivity test) หร่อ ใช�ข้�อม้ลภัายใน (Internal information) เกี�ยวีกับ

การเปลี�ยนแปลงการประมาณีการในอนาคต เป็นต�น) ซิ้�งข้อแปลอีกครั�งวี่า กลุ่มนี�ค่อ กำไรแต่ไม่ชัวีร์ มีโอกาสิกลาย

เป็น Onerous contract ในอนาคตได�

 เวีลาจีัดกลุ่มจี้งต�องด้จีากกลุ่มกวี�าง ๆ เช่นระดับ พิอร์ต (Portfolio) เสิียก่อน เม่�อจีัดพิอร์ตแล�วีจี้งค่อยมาด้

เร่�องกลุ่ม (Cohort) แล�วีค่อยลงมาในระดับล้กสิุดค่อ ประเภัทข้องกำไร วี่าเป็น Onerous หร่อไม่ 

 ยกตัวีอย่างเช่น บริษััทนี� มี อย้่ 3 พิอร์ต (Portfolio) แต่ละพิอร์ต มี 4 กลุ่ม (Cohort) และแต่ละกลุ่มจีะมีชนิด

ข้องกำไร อย้่ 2 ประเภัท ค่อ แบบ Onerous และ แบบ Profitable ดังนั�น เวีลาเราจีัด Level of aggregation จี้งมี 

3 x 4 x 2 = 24 กลุ่มย่อย นั�นเอง ซิ้�งถ้งแม�วี่ากรมธรรม์จีะมี 1 ล�านกรมธรรม์ เราก็จีะคำนวีณีทั�งหมด 24 ครั�ง (เหม่อน

มี หม�อข้นมครก 24 หม�อ แต่หยอดการคำนวีณีลงไป ได�ข้นมครกออกมา 1 ล�านฝั่า)

 อน้�ง มีคนเคยถามวี่า สิำหรับธุรกิจีประกันชีวีิตแล�วี เราจีะต�องแบ่งสิัญญากรมธรรม์หลักกับสิัญญาเพิิ�มเติม

ออกจีากกันหร่อไม่  เพิราะบางครั�งเราก็คำนวีณีเบี�ยและข้ายแยกกัน แต่เวีลาข้าดอายุ (lapse) สิ่วีนใหญ่จีะทำพิร�อม

กัน อย่างนี�เราควีรมองวี่ารวีมหร่อแยกออกจีากกันดี โดยมีหลักการคร่าวี ๆ ให�วี่า ให�เปรียบเทียบสิัญญาหลักอย่าง

เดียวี (Basic only) กับสิัญญาหลักที�แนบสิัญญาเพิิ�มเติม (Basic + Rider) นั�นมีควีามแตกต่างข้องควีามเสิี�ยง (Nature 

of Risk) หร่อไม่ ถ�าการแนบสิัญญาเพิิ�มเติมเข้�าไปแล�วี ทำให�ควีามเสิี�ยงในองค์รวีมทั�งหมดเปลี�ยนจีริง ก็ควีรจีะแยก

ออกจีากกัน

 ในตอนนี� คณีะทำงานข้องมาตรฐานใหม่นี�มีแนวีโน�มวี่าจีะให�มองสิัญญาหลักที�แนบสิัญญาเพิิ�มเติม (Basic + 

Rider) รวีมกันเป็นสิัญญาเดียวีกัน

 การประกันภััยต้่อ (Reinsurance)

 หลายคนสินใจีกับมาตรฐานใหม่นี� โดยมุ่งเน�นแต่การคำนวีณีวี่าจีะคำนวีณีอย่างไร ลงบัญชีอย่างไร ในตัวี

สิัญญากรมธรรม์ และแล�วีก็มีคนถามถ้ง “แล�วีการประกันภััยต่อจีะมีผู้ลกระทบอย่างไร ในมาตรฐานนี�” ซิ้�งพิอมา

วีิเคราะห์ด้แล�วี ไม่ได�มีผู้ลกระทบทางการเงินอย่างมีนัยสิำคัญ แต่ก็มีควีามซิับซิ�อนอย้่ไม่น�อยกับการปฏิิบัติตาม

มาตรฐานฉบับนี�
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 ยกตัวีอย่างเช่น ถ�าบริษััทประกันภััย มีการทำประกันภััยต่อ แล�วีเป็น reinsurance cost ซิ้�งเปรียบเหม่อน

เป็น Onerous ข้้�นมาสิำหรับสิัญญาประกันภััยต่อ ทำให�ทางฝั่ั�งข้องบริษััทประกันภััยต่อ เกิด Contractual Service 

Margin (CSM) ข้้�นนั�น ซิ้�งในแนวีปฏิิบัติข้องมาตรฐานใหม่นี� ยังไม่ต�องทยอยรับร้�กำไร แต่ไปหักกลบกับ Onerous 

ข้องบริษััทประกันได�เลย วีิธีปฎิบัตินี�เรียกวี่ามาตรฐานใหม่นี� ยอมให�มี symmetric treatment (สิมมาตร) สิำหรับ

สิัญญาประกันภััยต่อเท่านั�น (ทั�งกำไรทั�งข้าดทุนให�รับร้�ทันทีลงไปได�เลย) ซิ้�งต่างกับหลักการที�กล่าวีมาข้อง asym-

metric treatment (อสิมมาตร) ข้องสิัญญาประกันภััยทั�วีไป ดังนั�นการทำสิัญญาประกันภััยต่อจี้งต�องมีการเช่�อมโยง 

(linkage) กับสิัญญาประกันภััยสิำหรับมาตรฐานใหม่นี�

 ว่ิธุ่การคำนว่ณม้ลิค่าประเมินหน่�สินของสัญญาประกันภััย IFRS 17

 มาตรฐานรายงานทางการเงิน IFRS 17 นี� ได�กำหนดแบบจีำลองในการคำนวีณีม้ลค่าหนี�สิินข้องสิัญญา

ประกันภััยอย้่ 3 แบบ 

 1. General Model (GM) เป็นวีิธีพิ่�นฐานที�นิยมใช�กันมากที�สิุด ซิ้�งถอดแบบมาวี่าวีิธีการ Building Block 

Approach (BBA) โดยแบ่งเป็น กระแสิเงินสิดเพิ่�อภัาระผู้้กพิันกรมธรรม์ (Fulfillment Cashflows) ที�มี Risk Adjust-

ment อย้่ในนั�น และตบท�ายด�วีย Contractual Service Margin (CSM)

 2. Premium Allocation Approach (PAA) เป็นวีิธีที�มองคล�าย ๆ กับ Unearned Premium Reserve 

(UPR) สิ่วีนใหญ่จีะใช�กับสิัญญาเพิิ�มเติมข้องบริษััทประกันชีวีิต และแบบประกันข้องบริษััทประกันวีินาศภััย

 3. Variable Fee Approach (VFA) เป็นวีิธีเฉพิาะที�ใช�สิำหรับ แบบประกันที�มีสิ่วีนร่วีมในเงินปันผู้ล หร่อ 

Universal Life หร่อ Unit Linked ที�เข้�าเง่�อนไข้ตามที�กำหนด ซิ้�งในประเทศไทยนั�นมีเพิียงเฉพิาะ Unit Linked 

เท่านั�นที�ตรงตามเง่�อนไข้และใช�วีิธีนี�ได�

 ในสิมัยแรกเริ�มที�มีการร่างมาตรฐานข้อง IFRS 17 กัน จีะมีวีิธีการที�เรียกวี่า Building Block Approach 

(BBA) ที�เป็นการแบ่งสิ่วีนประกอบต่าง ๆ ทีละบล็อค จีนมาตอนหลังถ้กตั�งเป็นวีิธีมาตรฐานทั�วีไปและเรียกช่�อใหม่วี่า 

General Model (GM) ซิ้�งสิามารถนำไปใช�ได�กับแบบประกันทั�วีไปครอบจีักรวีาล

 General Model (GM) แบ่งสิ่วีนประกอบต่าง ๆ ออกได�เป็น 2 สิ่วีนหลัก ๆ ค่อ 

 1. Fulfillment Cash Flows (กระแสเงินสด้เพ่�อภัาระผู้้กพันกรมธุรรม์) เปรียบเสิม่อนต�นทุนข้องสิัญญา

ประกันภััยที�มีภัาระผู้้กพิันต�องจี่ายกระแสิเงินสิดเฉลี�ยออกไปในแต่ละระยะเวีลาในอนาคต โดยมีข้ั�นตอนง่าย ๆ  ในการ

คำนวีณีดังนี�

  a. ประมาณีการกระแสิเงินสิด Future Cash Flows จีากสิมมติฐานทางคณีิตศาสิตร์ประกันภััยโดย

ใช�การประมาณีการที�ดีที�สิุด (Best Estimate Assumption) ไม่วี่าจีะเป็น อัตราการเจี็บป่วีย อัตราการตาย อัตราการ

ข้าดอายุกรมธรรม์ และค่าใช�จี่าย เป็นต�น

  b. เติมสิ่วีนข้อง Risk Adjustment for Non-Financial Risk เข้�าไป เพิ่�อสิะท�อนถ้งควีามเสิี�ยงที�อาจี

เกิดข้้�นและทำให�ผู้ันผู้วีน (Deviate) ไปจีากการประมาณีการที�ดีที�สิุด (Best Estimate Assumption) ซิ้�งการคำนวีณี

นี�เราจีะเผู่้�อค่าควีามผัู้นผู้วีนในเชิงที�ทำให�มีผู้ลลัพิธ์ออกมามั�นใจีวี่าจีะสิามารถมีกระแสิเงินสิดเฉลี�ยออกมาจ่ีายตาม

ภัาระผู้้กพิันแม�ในวีันที�จีะมีควีามผู้ันผู้วีนก็ตาม ทำให�หลักการนี�คล�ายกับข้อง Risk Based Capital (RBC) ที�จีะต�องมี

การตั�ง Provision Adverse Deviation (PAD) ที�หลายคนคุ�นเคยกันดี โดยตัวีอย่างข้องสิมมติฐานที�เป็น Non- 

Financial Risk ที�ต�องตั�งเผู้่�อก็จีะมี อัตราการเจี็บป่วีย อัตราการตาย อัตราการข้าดอายุกรมธรรม์ ค่าใช�จี่าย เป็นต�น
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  c. นำกระแสิเงินสิดที�เกิดจีาก สิมมติฐานทางคณีิตศาสิตร์ประกันภััยจีากการประมาณีการที�ดีที�สิุด 

(Best Estimate Assumption) และ Risk Adjustment for Non-Financial Risk มาคำนวีณีเป็นม้ลค่าปัจีจีุบันโดย

ใช� อัตราคิดลด (Discount rate) 

 2. Contractual Service Margin (CSM) จีะเรียกอีกอย่างหน้�งได�วี่าเป็น กำไรทั�งหมดที�คาดหวีังวี่าจีะเกิด

ข้้�นจีากสิัญญาประกันภััย (Expected Contract Profit) ก็วี่าได� วีิธีคำนวีณีหาค่านี�ก็มาจีากการหาผู้ลต่างข้องค่า 2 ค่า

ต่อไปนี�

  a. ม้ลค่าปัจีจีุบันข้องประมาณีการกระแสิเงินสิดเฉลี�ยที�จี่ายตามภัาระผู้้กพิัน โดยภัาระผู้้กพิันที�วี่านี�

ให�ประมาณีการเสิม่อนหน้�งวี่าเบี�ยทั�งหมดที�จีะได�รับมาในอนาคตจีะไม่มีกำไรเลย โดยจีะเอาไปใช�จี่ายภัาระผู้้กพิัน

กรมธรรม์จีนหมด 

  b. ม้ลค่าปัจีจีุบันข้องประมาณีการกระแสิเงินสิดออก (Cash outgo) ข้อง Fulfilment Cash Flows

เม่�อเอาสิ่วีนต่างข้องม้ลค่าปัจีจีุบันระหวี่าง “หนี�สิินที�ตั�งใจีวี่าจีะไม่มีกำไร” มาหักออกด�วีย “หนี�สิินจีาก Best Esti-

mate + Risk Margin” แล�วี ก็จีะได� “กำไรที�คาดหวีัง” ในร้ปข้อง Contractual Service Margin (CSM) 

  ทั�งนี� ถ�าเป็นกรมธรรม์ที�เพิิ�งข้ายในวีันแรก (Inception) นั�น สิามารถจีะนำวีิธีลัดในการคำนวีณี 

Contractual Service Margin (CSM) โดยหยิบจีาก ม้ลค่าปัจีจีุบันข้อง Fulfilment Cash Flows ได�เลย เพิราะแบบ

ประกันที�มีกำไรทุกครั�งจีะมี ม้ลค่าปัจีจีุบันข้อง Fulfilment Cash Flows ที�เป็นลบ (เปรียบเหม่อนใน Risk Based 

Capital (RBC) ที� Gross Premium Valuation ในปีแรกจีะติดลบ ถ�าแบบประกันเป็นแบบที�ไม่ข้าดทุน) และสิามารถ

นำค่านั�นเป็น Contractual Service Margin (CSM) ตรง ๆ ได�เลย
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 เม่�อนำ General Model (GM) มาใช�แล�วีเวีลาผู้่านไปจีะบันท้กบัญชีอย่างไร

 1. Contractual Service Margin (CSM) จีะทยอยรับร้�กำไร โดยการ Release ออกมา ซิ้�งการ Release 

ม้ลค่า CSM ออกมา จีะทำให� CSM ลดลง และสิ่วีนที�ลดลงนั�นจีะรับร้�ออกมาเป็นกำไรเข้�างบกำไรข้าดทุน อน้�ง CSM 

นั�น จีะถ้กบันท้กบัญชีอย้่ในสิ่วีนข้องหนี�สิิน (Liability) เพิราะถ่อวี่าเป็นกำไรที�ยังไม่สิามารถรับร้�ได� และม้ลค่าข้อง 

CSM นั�น ยังต�องนำมาเปรียบเทียบกับงบดุลอีกด�วีย เพิราะเคยเกิดกรณีีที�วี่า CSM มีค่ามากเกินไป จีนทำให�สิ่วีนข้องผู้้�

ถ่อหุ�น (Equity) ติดลบไปเลย ในกรณีีนี�ก็จีะต�องจีำกัด CSM ไม่ให�มีค่ามากเกินไป จีนทำให�สิ่วีนข้องผู้้�ถ่อหุ�น (Equity) 

ติดลบ

 2. Future Cash Flows จีากสิมมติฐานทางคณีิตศาสิตร์ประกันภััยที�เกิดจีากการประมาณีการที�ดีที�สิุด (Best 

Estimate Assumption) และ Risk Adjustment for Non-Financial Risk นั�นแบ่งเป็น การมองอดีต/ปัจีจีุบัน กับ 

การมองอนาคต ที�แยกพิิจีารณีากันดังต่อไปนี�

  a. เม่�อมีการเปลี�ยนแปลงในการประมาณีการกระแสิเงินสิดเฉลี�ยที�เกี�ยวีข้�องกับบริการในอดีตและ

ปัจีจีุบันนั�น ก็ให�กระทบลงงบกำไรข้าดทุน ได�เลย 

  b. แต่ถ�าเป็นการเปลี�ยนแปลงที�เกี�ยวีข้�องกับบริการในอนาคตแล�วี สิ่วีนใหญ่จีะนำกลับไปสิมทบ/หัก

ออกจีาก Contractual Service Margin (CSM) หร่อในกรณีีที�ข้าดทุนจีนกระทั�งหัก Contractual Service Margin 

(CSM) ออกไปหมดแล�วีก็ยังไม่พิอ ก็จีะต�องนำสิ่วีนที�เหล่อ (ที�ยังหักไม่หมด) ไปกระทบลงงบกำไรข้าดทุน เพิราะนั�น

หมายถ้งวี่าสิัญญาประกันภััยเกิด Onerous ข้้�นมาแล�วี และต�องบันท้กเป็นข้าดทุนและรับร้�ในงบกำไรข้าดทุนในทันที

 3. อัตราคิดลด (Discount rate) ในมาตรฐาน IFRS 17 นี� มีควีามตั�งใจีที�จีะให�แบ่งออกมาสิะท�อนอัตรา

ดอกเบี�ยที�ปราศจีากควีามเสิี�ยง (Risk Free Rate) และอัตราดอกเบี�ยที�ชดเชยการข้าดสิภัาพิคล่องจีากสิัญญาประกัน

ภััย (Illiquidity Premium) ซิ้�งวีิธีการหาอัตราคิดลด (Discount rate) นี� สิามารถใช�วีิธี Top-Down Approach หร่อ 

Bottom-Up Approach ได�

  a. วีิธี Top-Down Approach สิามารถหาได�จีาก การนำผู้ลตอบแทนจีากการลงทุนข้องพิอร์ต 

(Portfolio Yield) มาหักออกด�วียอัตราดอกเบี�ยสิ่วีนที�ชดเชยควีามเสิี�ยงด�านเครดิต (Credit Risk) ซิ้�งแปลวี่า Dis-

count rate = Portfolio Yield – Credit Risk

  b. วีิธี Bottom-Up Approach สิามารถหาได�จีากการนำอัตราดอกเบี�ยที�ปราศจีากควีามเสิี�ยง (Risk 

Free Rate) มาบวีกกับอัตราดอกเบี�ยที�ชดเชยการข้าดสิภัาพิคล่องจีากสิัญญาประกันภััย (Illiquidity Premium) ได�

โดยตรง ซิ้�งแปลวี่า Discount rate = Risk Free Rate + Liquidity Risk

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

 

 

 อีกประเด็นหน้�งที�มาตรฐาน IFRS 17 ได�เล็งเห็นควีามสิำคัญและพิัฒนาเพิิ�มเติมมาจีาก IFRS 4 ค่อเร่�องการ

พิยายามทำให�สิัญญาประกันภััยที�มีการประมาณีการกระแสิเงินสิดเหม่อนกันสิามารถคำนวีณีออกมามีม้ลค่าเท่ากัน 

ซิ้�งภัายใต� IFRS 4 ในปัจีจีุบันนี�ทำไม่ได� เพิราะ IFRS 4 ไปใช�อัตราผู้ลตอบแทนจีากการลงทุนข้องบริษััทตัวีเองมาใช�เป็น

อัตราคิดลดด�วีย ทำให�เกิดควีามเหล่�อมล�ำทางการลงบัญชีข้้�น
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มาตรฐาน IFRS 17 นี�ยังสิามารแบ่งกระแสิเงินสิดเพิ่�อภัาระผู้้กพิันข้องกรมธรรม์ (Fulfilment Cash Flow) ออกมา

เป็น แบบที�แปรผู้ันต่อตัวีแปรที�ได�รับผู้ลกระทบจีากควีามเสิี�ยงทางด�านการเงิน (Varying fulfilment cashflows) 

เช่น การจี่ายเงินม้ลค่าเวีรค่นกรมธรรม์ออก (Expected Surrender Outgo) หร่อ การจี่ายทุนประกันชีวีิต (Death 

Benefit Outgo) ที�ผู้้กอย้่กับม้ลค่าบัญชี (Account Value) ข้องแบบประกันพิ่วีงการลงทุน (United Link Product) 

เป็นต�น 

 กับอีกแบบที�ไม่ได�แปรผู้ันต่อตัวีแปรที�ได�รับผู้ลกระทบจีากควีามเสิี�ยงทางด�านการเงิน (Non-varying fulfil-

ment cashflows) เช่น กระแสิเงินสิดทั�วีไปอย่างการจี่ายทุนประกันชีวีิตข้องแบบประกันทั�วีไป หร่อ การจี่ายค่า

รักษัาพิยาบาลจีาก สิัญญาเพิิ�มเติมสิุข้ภัาพิ เป็นต�น ซิ้�งกระแสิเงินสิดเหล่านี�ไม่ได�มีค่าเปลี�ยนไป เม่�อควีามเสิี�ยงหร่อ

ตัวีแปรทางด�านการเงินเปลี�ยนไป

 โดยหลักการแล�วี Varying fulfilment cashflows และ Non-varying fulfilment cashflows จีะใช�อัตรา

คิดลดคนละตัวีกันได� เพิ่�อให�สิะท�อนชนิดข้องกระแสิเงินสิดนั�น โดย Non--varying fulfilment cashflows นั�นจีะใช�

เพิียงแค่ อัตราดอกเบี�ยที�ปราศจีากควีามเสิี�ยง (Risk Free Rate) สิ่วีน Varying fulfilment cashflows จีะใช�อัตรา

ดอกเบี�ยที�สิ้งกวี่าเพิราะรวีมควีามเสิี�ยงทางด�านการเงินเข้�าไปด�วีย

 ทั�งนี� ถ�าไม่อยากใช�อัตราคิดลดที�แยกออกจีากกันแบบนี� มาตรฐาน IFRS 17 ก็ยอมให�ใช�กระแสิเงินสิดชุดเดียวี

และอัตราคิดลดแบบ risk-neutral ได�เช่นกัน

 เม่�อทราบข้ั�นตอนในการหาอัตราคิดลด (Discount rate) แล�วี ทีนี�ก็ลองมาพิิจีารณีาการนำผู้ลลัพิธ์ไป

ประยุกต์บ�าง โดยเราสิามารถพิิจีารณีาผู้ลตอบแทนจีากดอกเบี�ยออกเป็น 2 สิ่วีนได�ดังนี�

 a. สิ่วีนที�เป็นดอกเบี�ยที�ตั�งเป้าวี่าจีะลงทุนได�เพิ่�อจี่ายภัาระผู้้กพิันข้องกรมธรรม์ (Insurance Finance  

Expense at locked in discount rate) ซิ้�งเป็นตัวีที�นักคณีิตศาสิตร์ประกันภััยจีะกำหนดไวี�เสิมอวี่าเงินสิำรอง

กรมธรรม์จีะมีการเติบโตข้้�นจีากดอกเบี�ย (unwind) เป็นเท่าไรต่อปี และโดยปกติแล�วีค่าอัตราดอกเบี�ยนี�จีะถ้กคำนวีณี

ไวี�ตั�งแต่ตอนออกแบบประกันภััยไวี�แต่แรกแล�วี บางครั�งในมาตรฐาน IFRS4 เราเรียกมันวี่า Valuation Interest rate 

หร่อบางคนอาจีจีะเรียกมันวี่า Target Profit Rate ก็ไม่ผู้ิดนัก เพิราะมันค่ออัตราดอกเบี�ยที�กำหนดเอาไวี�ในตอนที�

ออกแบบประกันภััยและตั�งใจีไวี�วี่าแบบประกันนี�จีะต�องลงทุนให�ได�จี้งจีะได�กำไรเท่ากับที�คาดหวีังไวี� โดยดอกเบี�ยสิ่วีน

นี�ถ่อเป็นการดำเนินงานอย่างหน้�งข้องธุรกิจีประกันภััยที�ต�องทำให�เงินเติบโตตามที�คาดหมายไวี�

 b. สิ่วีนเกินหร่อสิ่วีนต่างจีากสิ่วีนที�เป็นดอกเบี�ยที�ตั�งเป้าวี่าจีะลงทุนได�เพิ่�อจี่ายภัาระผู้้กพิันข้องกรมธรรม์  

(Investment return > Locked-in rate) นั�นจีะสิามารถนำสิ่วีนเกินจีากสิ่วีนแรกที�กล่าวีมาอย้่ในร้ปแบบ Invest-

ment Margin ได� ซิ้�งจีะนำไปลงบัญชีใน Insurance Investment Result บนงบกำไรข้าดทุนได�
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 แลิ้ว่ประกันว่ินาศภััยต้้องคำนว่ณโด้ยว่ิธุ่ General Model (GM) เท่านั�นหร่อ?

 ประกันวีินาศภััยโดยสิ่วีนใหญ่ เป็นสิัญญาประกันภััยระยะสิั�น (Short duration contract) เช่น ประกันภััย

การเดินทาง ประกันภััยรถยนต์ ประกันภััยการข้นสิ่งสิินค�าทางทะเล เป็นต�น ดังนั�นจี้งสิามารถเล่อกใช�วีิธีสิำหรับ

สิัญญาประกันภััยระยะสิั�นได� กล่าวีค่อสิามารถคำนวีณีด�วียวีิธี Premium Allocation Approach (PAA) ได� โดยหาก

จีะเล่อกใช�วีิธีดังกล่าวีนี� จีำเป็นต�องทดสิอบควีามเหมาะสิมข้องกลุ่มสิัญญาประกันภััยก่อนการนำมาใช�ด�วียวีิธี PAA 

eligibility test ซิ้�งมีหลักการดังนี�

 1. หากสิัญญาทุกฉบับในกลุ่มสิัญญาประกันภััยมีระยะเวีลาคุ�มครองน�อยกวี่าหร่อเท่ากับ 1 ปี จีะสิามารถ 

คำนวีณีด�วียวีิธี PAA ได� หร่อ

 2. หากพิบวี่าสิัญญาประกันภััยมีระยะเวีลาคุ�มครองมากกวี่า 1 ปี แต่คาดวี่าสิัญญาประกันภััยไม่มีควีาม

ผู้ันผู้วีนอย่างมีนัยสิำคัญในกระแสิเงินสิดจีากการปฏิิบัติครบถ�วีนตามสิัญญา จีะสิามารถคำนวีณีด�วียวีิธี PAA ได� หร่อ

 3. หากพิบวี่าสิัญญาประกันภััยมีระยะเวีลาคุ�มครองมากกวี่า 1 ปี และคาดวี่าสิัญญาประกันภััยมีควีาม

ผู้ันผู้วีนอย่างมีนัยสิำคัญในกระแสิเงินสิดจีากการปฏิิบัติครบถ�วีนตามสิัญญา ซิ้�งอาจีมีผู้ลกระทบต่อการวีัดม้ลค่าข้อง

หนี�สิินสิำหรับควีามคุ�มครองที�เหล่ออย้่ ในช่วีงระยะเวีลาก่อนที�ค่าสิินไหมทดแทนเกิดข้้�น แต่ยังสิามารถคาดการณี์

อย่างสิมเหตุสิมผู้ลวี่า การวีัดม้ลค่าหนี�สิินสิำหรับคุ�มครองที�ยังเหล่ออย้่ข้องกลุ่มสิัญญาประกันภััยระหวี่าง GMM และ 

PAA ไม่มีควีามแตกต่างกันอย่างมีนัยสิำคัญ ก็จีะสิามารถคำนวีณีด�วียวีิธี PAA ได�เช่นกัน

แต่หากพิบวี่าสิัญญาประกันภััยไม่เข้�าตามเง่�อนไข้ตามที�กล่าวีมาด�านบน สิัญญาประกันภััยนั�นจีะไม่สิามารถเล่อกใช�

การคำนวีณีด�วียวีิธี PAA ได� กล่าวีค่อสิัญญาประกันภััยนั�นต�องคำนวีณีด�วียวีิธี General Measurement Model 

(GMM) เท่านั�น
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 ใจีควีามสิาระสิำคัญค่อ มาตรฐาน IFRS 17 ให�ใช�วีิธีทางเล่อกนี�ได�ก็ต่อเม่�อสิามารถพิิสิ้จีน์ได�วี่าผู้ลลัพิธ์ภัายใต�

การคำนวีณีวีิธีนี�มีค่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยสิำคัญกับการคำนวีณีวีิธี General Measurement Model (GMM) ทำให�

แบบประกันที�เป็นสิัญญาประกันภััยระยะสิั�น (Short Duration Contract) สิามารถเล่อกใช�วีิธีการนี�ได�

 วีิธีการคำนวีณีก็จีะใช�หลักการเดียวีกับ Unearned Premium Reserve (UPR) ในสิมัยครั�งที�เราต�องคำนวีณี

แบบ Risk Based Capital (RBC) 

 อน้�ง ถ้งแม�วี่าบริษััทประกันวีินาศภััยจีะข้ายสิัญญาประกันภััยระยะสิั�น (Short Duration Contract) ก็ตาม 

แต่ถ�ามีการประมาณีการค่าสิินไหมที�คาดวี่าจีะจี่ายในอนาคตที�ไกลออกไป การคำนวีณีสิำรองหนี�สิินข้องแบบประกัน

เหล่านี� จีะต�องใช�วีิธีคำนวีณีแบบ General Model (GM) เช่นกัน ซิ้�งมาตรฐาน IFRS 17 ในสิ่วีนนี�จีะทำให�บริษััท

ประกันวิีนาศภััยเงินสิำรองทางคณิีตศาสิตร์ประกันภััยที�แตกต่างไปจีากเดิมพิอสิมควีรสิำหรับธุรกิจีประกันชีวีิตที�มี

สิัญญาประกันภััยระยะสิั�น (Short duration contract) โดยเฉพิาะพิวีกสิัญญาเพิิ�มเติมที�แนบกับสิัญญาหลัก ก็

สิามารถใช�วีิธีนี�ได�เช่นกัน 

 สิำหรับโลกข้องการตั�งสิำรองประกันภััยและการลงงบการเงินตามหลักมาตรฐานสิากลข้องธุรกิจีประกันภััย

นั�น ไม่ได�ด้กันที�ใบอนุญาตประกอบธุรกิจีวี่าเป็นบริษััทประกันชีวีิตหร่อบริษััทประกันวีินาศภััย หากแต่ด้ที�ลักษัณีะข้อง

ตัวีสิัญญาวี่าเป็นสิัญญาประกันภััยระยะยาวี (Long duration contract) หร่อสิัญญาประกันภััยระยะสิั�น (Short  

duration contract) เสิียมากกวี่า ดังจีะเห็นได�วี่า บริษััทประกันชีวีิตสิามารถข้ายสิัญญาประกันภััยระยะสิั�น (Short 

duration contract) และใช�วีิธี Premium Allocation Approach (PAA) ได� และในข้ณีะเดียวีกัน บริษััทประกัน

วีินาศภััยก็สิามารถข้ายสิัญญาประกันภััยระยะยาวี (Long duration contract) ได� เช่น ประกันที�คุ�มครองมะเร็ง 

เป็นต�น

 บริษััทสิามารถบันท้กค่าบำเหน็จี หร่อค่าใช�จี่ายในการรับประกันภััยอ่�นได�ตามตัวีอย่างกระบวีนการบันท้ก

บัญชีสิินทรัพิย์เพิ่�อการได�มาเพิ่�อการประกันภััยดังนี�

 ณี เวีลา t = 0 บริษััททำการบันท้กรายการสิินทรัพิย์เพิ่�อการได�มาเพิ่�อการประกันภััย จีำนวีน 30,000 บาท

 ณี เวีลา t = 1 และ ตลอดจีนสิิ�นสิุดสิัญญาประกันภััย บริษััทบันท้กรายการค่าใช�จี่ายจีากการประกันภััยโดย

การตัดรายการจีากสิินทรัพิย์เพิ่�อการได�มาเพิ่�อการประกันภััย จีำนวีน 2,704 บาท
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 ต้อนท่�เริ�มคำนว่ณแลิะทำครั�งแรกต้้องทำอย่างไร?

 หลายคนคงสิงสิัยวี่าในเม่�อหลักการข้องมาตรฐานใหม่มันเปลี�ยนไปมากอย่างนี�แล�วี ในวีันแรกที�ต�องนำ

มาตรฐาน IFRS 17 มาปฏิิบัติใช�นั�นจีะต�องทำอย่างไร คำนวีณีมาอย่างไร โดยเฉพิาะอย่างยิ�งกับเร่�อง Contractual 

Service Margin (CSM) ที�ต�องฝั่ังไปกับกรมธรรม์แต่ละตัวีนั�นจีะทำอย่างไร

 ในเม่�อบริษััทประกันภััยได�ข้ายกรมธรรม์ไปแล�วี อย้่ดี ๆ เราจีะประเมินม้ลค่าสิัญญาประกันภััยพิร�อมกับ 

Contractual Service Margin (CSM) ที�วี่านั�นภัายใต�มาตรฐานใหม่ได� ก็ควีรจีะมองย�อนเวีลากลับไปเสิม่อนหน้�ง

ตั�งแต่วีันแรกที�เริ�มข้ายแล�วีหมุนเวีลากลับมาเป็นตอนนี�วี่าประเมินเป็นม้ลค่าได�เท่าไร

 วีิธีการแรกนี�เรียกวี่า Full Retrospective Approach (ย�อนเวีลากลับไป) ซิ้�งในทางปฏิิบัติแล�วี เราคงไม่ได�

เก็บข้�อม้ลย�อนหลังเอาไวี�ได�ทั�งหมด วีิธีการนี�จี้งนำมาปฏิิบัติได�ยากมาก ซิ้�งมาตรฐาน IFRS 17 นี�สิามารถยอมให�ใช�วีิธี

การประมาณีการจีากอดีตโดยใช�ตัวีแปรประมาณีการ (ไม่ต�องเก็บข้�อม้ลจีริง) มาได� วีิธีที�สิองนี�เรียกวี่า Modified  

Retrospective Approach

 วีิธีการดังกล่าวีนี�ก็เหม่อนกับตอนที�บริษััทประกันชีวีิตต�องการเปลี�ยนวีิธีการคำนวีณีเงินปันผู้ลสิำหรับผู้้�ถ่อ

กรมธรรม์ ซิ้�งจีะประเมินใหม่วี่าเป็นเท่าไร ก็ต�องทำเสิม่อนหน้�งย�อนเวีลากลับไปศ้กษัาประสิบการณี์ (experience 

study) ตั�งแต่อดีตจีนถ้งปัจีจีุบันข้องแต่ละกรมธรรม์นั�นเอง ซิ้�งบางครั�งก็จีะใช�วีิธีการประมาณีการจีากอดีตโดยใช�

ตัวีแปรประมาณีการเอา จี้งเหม่อนกับเป็นการ Modified จีากวีิธี Full Retrospective Approach อย่างหน้�งนั�นเอง

ข้่าวีดีก็ค่อ ถ�าเราไม่อยากใช�วีิธีการ Full Retrospective Approach ก็สิามารถทำได�ด�วียวีิธีการมองไปข้�างหน�าแบบ 

Prospective วีิธีการที�สิามนี�จีะเรียกวี่า Fair Value Approach ซิ้�งทำได�โดยการคำนวีณีหา Contractual Service 

Margin (CSM) มาจีากม้ลค่ายุติธรรม (Fair Value) หักออกด�วีย ม้ลค่าปัจีจีุบันข้อง Fulfilment Cash Flow (กระแสิ

เงินสิดเพิ่�อภัาระผู้้กพิันข้องกรมธรรม์) ทั�งนี� สิามารถศ้กษัารายละเอียดได�จีากวีิธีการคำนวีณีแบบ General Model 

(GM) ข้อง IFRS17 ที�ได�กล่าวีมาข้�างต�น

 อน้�ง การที�จีะเริ�มนำอะไรมาใช�ครั�งแรก และจีะมีหลายรายการที�เกิดข้้�นเพิียงครั�งเดียวีเฉพิาะในตอนที�นำมา

ใช� (Implement) ครั�งแรกเท่านั�น เรียกวี่าเป็น One Off ที�ไม่เกิดข้้�นอีก ไม่จีำเป็นต�องใสิ่เข้�าไปในระบบปฏิิบัติการข้อง

บริษััทประกันภััย เพิียงแค่ทำครั�งเดียวีครั�งแรกตอนทำ transition เท่านั�น  ในการจีัดการโครงการ บ่อยครั�งเราจีะ

เรียกมันวี่า “โครงการข้องโครงการ (project of project)” ด�วียซิ�ำ และสิ่วีนใหญ่เราจีะมาทำหลังสิุด หลังจีากที�ลง

ระบบทุกอย่างเรียบร�อยเก่อบหมดแล�วี

 สิ�งน่ากลิัว่ท่�ไม่คว่รมองข้าม

 ในมาตรฐานใหม่นี� มีจีุดหน้�งที�ไม่เหม่อนเดิม ค่อไม่มี Balancing items หร่อช่องที�เรียกวี่า “อ่�น ๆ  (Others)” 

ในหมายเหตุประกอบงบ (Disclosure) อีกต่อไป แสิดงวี่าเวีลาที�คำนวีณีแล�วีได�ตัวีเลข้ไม่ลงตัวี ก็จีะไม่มีช่องให�หยอด

ลง ซิ้�งนั�นก็นับวี่าเป็นปัญหาใหญ่อย้่ไม่น�อยสิำหรับคนในระดับปฏิิบัติงาน  เพิราะใครที�เคยคำนวีณีและกระทบยอดจีะ

ร้�ดีวี่า มันอาจีจีะมีควีามแตกต่างที�ไม่กระทบยอดอย้่บ�าง แม�วี่าค่าที�แตกต่างมันจีะเป็น 0.1% ก็ตาม 

 ทั�งนี� เราคงต�องรอลุ�นกันต่อไปวี่า ถ�ามันกระทบยอดไม่ได�จีริง ๆ แล�วีมันจีะไปใสิ่ลงในที�ไหน ทางที�ดีก็ควีร

ปร้กษัาหร่อแจี�งผู้้�สิอบบัญชีให�แต่เนิ�น ๆ ก่อนสิำหรับเร่�องนี�ครับ 
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 แลิ้ว่แบบประกัน Universal Life กับ Unit Linked นั�นสามารถึใช้้ว่ิธุ่ General 
 Model (GM) ได้้หร่อไม่?

 คำตอบค่อมันมีวีิธีการคำนวีณีอีกแบบหน้�งสิำหรับบริษััทที�ข้ายแบบประกันพิวีกนี�ครับ วีิธีนี�เรียกวี่า Variable 

Fee Approach (VFA) ซิ้�งหลักการก็คล�ายกับวีิธี General Model (GM) เพิียงแต่จีะมีคุณีลักษัณีะเพิิ�มเติมจีากการ

เป็น Participating contracts (แบบประกันที�มีสิ่วีนได�สิ่วีนเสิียกับผู้ลประกอบการด�วีย) โดยตรง ซิ้�งแบบประกันแบบ

มีสิ่วีนร่วีมในเงินปันผู้ล (Participating product) ข้องธุรกิจีประกันชีวีิตนั�น ถ้งแม�ช่�อจีะคล�ายแต่ไสิ�ในนั�นยังไม่ได�มีกล

ไกลในการผู้้กสิ้ตรการจี่ายเงินปันผู้ลแบบนี� (หร่ออีกนัยหน้�งค่อ ยังไม่ได�มีลักษัณีะเป็น Profit Sharing อย่างแท�จีริง จี้ง

ยังต�องใช� General Model (GM) เหม่อนเดิม จีะมีก็แต่พิวีก Universal Life กับ Unit Linked ที�สิามารถคำนวีณีโดย

ใช�วีิธีการนี�ได� ถ�าเข้�าเง่�อนไข้ดังกล่าวีและมีการแยก fund ข้องสิินทรัพิย์ออกมาอย่างชัดเจีน

 เน่�องจีาก Universal Life ที�ข้ายในประเทศไทยในปัจีจีุบันนี� ยังไม่ได�มีการแยก fund ข้องสิินทรัพิย์ออกมา

อย่างชัดเจีน จี้งยังทำให�ไม่สิามารถใช�วีิธี Variable Fee Approach (VFA) ได�

 เม่�อเปลิ่�ยนไปแลิ้ว่ ผู้้้คนจะเข้าใจหร่อ?

 อันนี�เป็นเร่�องที�มองข้�ามไปไม่ได�เลย เพิราะงบการเงินข้องธุรกิจีประกันนั�นจีะเปลี�ยนไปอย่างมากจีากการใช�

มาตรฐานใหม่นี� และอาจีจีะทำให�คนที�คุ�นเคยกับอ่านงบการเงินเดิมนั�นสิับสินหร่อตีควีามผู้ิดได� โดยเฉพิาะคนที�ยังไม่

เข้�าใจีดีพิอกับวีิธีการอ่านงบการเงินตามมาตรฐานใหม่ ดังนั�นก่อนการนำมาตรฐาน IFRS 17 นี�มาใช� ก็จีำเป็นต�อง 

เตรียมควีามพิร�อมให�นักลงทุน เจี�าข้องกิจีการ พินักงาน ผู้้�ถ่อกรมธรรม์ รวีมถ้งสิ่�อต่าง ๆ ให�เข้�าใจีเป็นภัาพิเดียวีกัน

ก่อนวี่าจีะมีอะไรที�เปลี�ยนแปลงไปบ�าง แม�วี่าตอนแรกจีะด้เหม่อนซิับซิ�อนและเข้�าใจียากไปบ�าง แต่มาตรฐานใหม่นี�จีะ

แยกสิ่วีนประกอบข้องการพิิจีารณีารับประกันกับการลงทุนออกอย่างชัดเจีน อีกทั�งยังนิยามการรับร้�รายได�/รายรับ

จีากค่าธรรมเนียม (ไม่ใช่เบี�ยประกันภััย) อีกต่อไป ทำให�ประกันชีวีิตและประกันวีินาศภััยเปรียบเทียบกันเองได� และ

เปรียบเทียบกับธุรกิจีอ่�นได� นอกจีากนี� ยังต�องสิร�างควีามเข้�าใจีเร่�องข้องการรับร้�กำไรและข้าดทุนวี่ามันจีะสิะท�อน

ออกมาแบบไม่สิมมาตรอีกต่างหาก หัวีใจีหลักจี้งอย้่ที�หลักการข้องเร่�อง Onerous Contract (เวีลาข้าดทุน) กับ Con-

tractual Service Margin (CSM) (เวีลากำไร) อีกด�วีย 

 สิิ�งที�จีะเห็นได�ชัดหลังจีากการใช�มาตรฐาน IFRS 17 นี� ก็ค่อการรับร้�รายได�ข้องเบี�ยประกันชีวีิตจีะลดฮ่วีบลง

มาอย่างมาก เพิราะเปรียบเหม่อนการคิดจีากค่าธรรมเนียมเท่านั�น (ไม่สิามารถนำเบี�ยประกันชีวีิตมารับร้�เป็นรายได�

อีกต่อไป) สิ่วีนธุรกิจีประกันวีินาศภััยก็จีะเห็นการเปลี�ยนแปลงในการรับร้�รายได� และการแตกงบการเงินหลาย

รายการที�ซิับซิ�อนข้้�นเช่นกัน หลายคนอาจีเข้�าใจีผู้ิดคิดวี่าธุรกิจีประกันภััยรายได�หดหาย และอาจีทำให�ตลาดหุ�น

ผู้ันผู้วีนไปได� ถ�านักลงทุนไม่ได�เข้�าใจีมาตรฐาน IFRS 17 นี�เสิียก่อน โดยเฉพิาะอย่างยิ�งกับแบบประกันสิะสิมทรัพิย์ที�

ข้ายผู้่านธนาคารจีะได�รับผู้ลกระทบกับควีามเข้�าใจีผู้ิดนี�มาก เน่�องจีากจีะไม่สิามารถรับร้�เบี�ยประกันภััยได�อีกต่อไป 

เช่น เบี�ยประกันภััย 1 แสินบาท อาจีจีะรับร้�เป็นเหม่อนเพิียงค่าธรรมเนียมได�แค่ 1 พิันบาทเป็นรายได�เท่านั�น

 สิำหรับธุรกิจีประกันชีวีิตยิ�งมีเร่�องการรับร้�กำไรและข้าดทุนที�ไม่เหม่อนกัน ถ�าข้าดทุนก็ต�องรับร้�ทั�งหมดเลย 

แต่ถ�ากำไรต�องทยอยรับร้�จีนกวี่าจีะหมดสิัญญา แปลวี่า มาตรฐาน IFRS 17 นี�จีะทำให�บริษััทประกันชีวีิตรับร้�กำไรได�

ช�าลงกวี่ามาตรฐานเดิมที�เคยใช�อย้่ อย่างไรก็ดี มันทำให�หลายคนเข้�าใจีผู้ิดไปใหญ่วี่า มาตรฐานใหม่นี�จีะทำให�กำไร

ลดลง ซิ้�งไม่เป็นควีามจีริงแต่อย่างไร 
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 นอกจีากนี�แล�วี IFRS 17 ยังจีะช่วียทำให�รับร้�กำไรอย่างสิม�ำเสิมอ (smooth profit) และไม่เหวีี�ยงข้้�นลง

เหม่อน IFRS 4

 ข้อย�ำอีกครั�งครับวี่า มาตรฐาน IFRS 17 นี� ไม่ควีรทำให�การรับร้�กำไรข้องธุรกิจีประกันชีวีิตและธุรกิจีประกัน

วีินาศภััยลดลงแต่อย่างไร มีเพิียงธุรกิจีประกันชีวีิตที�จีะรับร้�กำไรได�ช�าลง (เป็นเพิียงแค่ profit pattern ในแต่ละปี

เปลี�ยนไป) แต่เม่�อนับกำไรรวีม (total profit) แล�วีก็จีะยังคงเท่าเดิม ไม่วี่าจีะเป็นมาตรฐานฉบับเดิม (IFRS 4) หร่อ 

มาตรฐานฉบับใหม่ (IFRS 17) ก็ตาม

 ม่ IFRS 17 แลิ้ว่ต้้องม่ RBC อ่กหร่อไม่?

 เราอย่าเพิิ�งสิับสินระหวี่าง IFRS 17 (International Financial Reporting Standard 17) กับ RBC (Risk 

Based Capital) เพิราะวีัตถุประสิงค์ข้องแต่ละตัวีนั�นแตกต่างกันโดยสิิ�นเชิง โดย IFRS 17 นั�นเป็นมาตรฐานรายงาน

ทางการเงินที�เอาไวี�ใช�กับงบการเงิน ซิ้�งจีะกระทบกับงบกำไรข้าดทุนและงบดุล รวีมถ้งหมายเหตุประกอบงบด�วีย แต่

สิำหรับ RBC แล�วีเป็นการคำนวีณีควีามสิามารถในการชำระหนี�ได�ในอนาคต ซิ้�งภัาษัาทั�วีไปเรียกกันวี่า Solvency  

Ratio และถ�าให�เจีาะจีงสิำหรับ RBC แล�วีจีะถ้กเรียกวี่า Capital Adequacy Ratio (CAR) นั�นเอง ซิ้�งการคำนวีณี 

RBC นั�นจีะมุ่งเน�นไปที�งบดุลเป็นหลัก 

 IFRS 17 ต�องการที�จีะสิะท�อนผู้ลประกอบการบริษััทลงในงบการเงิน สิ่วีน RBC ต�องการสิะท�อนควีาม

สิามารถในการชำระหนี�ข้องบริษััท (มีเงินจี่ายผู้ลประโยชน์ค่นให�กับผู้้�ถ่อกรมธรรม์) 

 ผู้ลลัพิธ์ที�ได�ข้อง IFRS 17 ค่อ งบการเงินตามมาตรฐานบัญชีสิากล สิ่วีนผู้ลลัพิธ์ข้อง RBC ค่อ Capital  

Adequacy Ratio (CAR) ตามพิรบ.ประกันชีวีิตและพิรบ.ประกันวีินาศภััย 

 ผู้้�ที�อย้่ในคณีะทำงานหลักข้อง IFRS 17 จีะมาจีาก สิภัาวีิชาชีพิบัญชี สิ่วีนผู้้�ที�อย้่ในคณีะทำงานหลักข้อง RBC 

ค่อ คปภั. อย่างไรก็ตาม ทางคปภั. ก็ไม่ได�นิ�งนอนใจี และก็กำลังจีะตั�งคณีะทำงานข้้�นมาศ้กษัาผู้ลกระทบข้อง IFRS 17 

เช่นกัน
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 ถ้งแม�วีัตถุประสิงค์ข้อง IFRS 17 กับ RBC จีะแตกต่างกันโดยสิิ�นเชิง แต่ทั�งค้่ก็เป็นมาตรวีัดที�ทั�วีโลกนิยมเอา

มาใช�ค้่กัน เพิ่�อให�ผู้้�มีสิ่วีนได�สิ่วีนเสิียได�เห็นภัาพิในมุมมองที�แตกต่างกัน ซิ้�งนักบัญชี นักคณีิตศาสิตร์ประกันภััย และ 

ผู้้�เชี�ยวีชาญที�เกี�ยวีข้�องนั�น จีำเป็นจีะต�องศ้กษัาและนำมาประยุกต์ใช�กับองค์กรและภัาคธุรกิจีให�เช่�อมต่อและผู้ลักดัน

ให�ธุรกิจีเติบโตอย่างยั�งย่นด�วียแพิลตฟัอร์ม (Platform) ที�จีะพิลิกโฉมธุรกิจีประกันภััยในไม่ช�านี�

 คว่ามเหม่อนแลิะคว่ามแต้กต้่างระหว่่าง IFRS17 กับ VoNB/VIF
 

 VoNB (Value of New Business) และ VIF (Value of Inforce) เป็นคำที�คุ�นเคยกันดีทั�งภัาคธุรกิจีประกัน

ชีวีิตและธุรกิจีประกันวีินาศภััย ในเวีลาที�ต�องการประเมินราคาหุ�นหร่อม้ลค่ากิจีการข้องบริษััท โดยเฉพิาะอย่างยิ�ง จีะ

เป็นวีิธีที�ใช�กันในตอนที�ต�องมีการควีบรวีมกิจีการ

 Contractual Service Margin (CSM) ในวีันที�ออกกรมธรรม์นั�น เปรียบเทียบได�กับ Value of New Busi-

ness (VoNB) 

 Contractual Service Margin (CSM) ในเวีลาต่อมาหลังจีากที�ออกกรมธรรม์ไปแล�วีนั�น เปรียบเทียบได�กับ 

Value of Inforce (VIF) โดย Contractual Service Margin (CSM) จีะมองจีากอดีตจีนมาถ้งวีันนี� (Retrospective) 

แต่ Value of Inforce (VIF) จีะเป็นการมองจีากอนาคตข้�างหน�ามาเป็นวีันนี� (Prospective) 

 ทั�งนี� จีะเห็นวี่า Contractual Service Margin (CSM) ใน มาตรฐาน IFRS 17 จีะไปลดควีามสิำคัญข้องการ

คำนวีณีแบบ VoNB/VIF ลง และการตั�ง Key Performance Index (KPI) ข้องบริษััทประกันในอนาคตก็มีแนวีโน�มที�

จีะเปลี�ยนจีากการใช� VoNB/VIF มาเป็น Contractual Service Margin (CSM) ข้องมาตรฐาน IFRS 17 แทน

 ต้บท้าย

 เน่�องจีากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 17 เร่�อง สิัญญาประกันภััย เป็นมาตรฐานรายงานทางการ

เงินที�มีผู้ลกระทบต่อการจีัดประเภัทและวีัดม้ลค่า ตลอดจีนการแสิดงรายการและการเปิดเผู้ยข้�อม้ลอย่างมีสิาระ

สิำคัญต่อธุรกิจีประกันชีวีิตและประกันวีินาศภััย อีกทั�งยังเป็นมาตรฐานที�ต�องร่วีมม่อจีากหลายหน่วียงาน เช่น 

คณีิตศาสิตร์ประกันภััย การบัญชี หร่อแม�แต่กระทั�งการลงทุน 

 หลายหน่วียงานในธุรกิจีประกันภััยได�ตระหนักถ้งควีามสิำคัญและเตรียมติดอาวีุธทางควีามร้�ให�พิร�อมเพิ่�อ

การปฏิิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวี และได�ทำงานกันอย่างหนัก เพิ่�อที�จีะได�นำมาตรฐานนี�ไปใช�และเกิดประโยชน์สิ้งสิุด

ต่อภัาคธุรกิจี 

 จีากที�อ่านมาตรฐานฉบับนี�แล�วี สิิ�งหลัก ๆ ที�เปลี�ยนโฉมธุรกิจีประกันภััย มีดังนี�

 -   วีิธีการรับร้�รายได� ที�เปลี�ยนจีากเบี�ยประกันภััย (Premium) ให�เป็นเหม่อนค่าธรรมเนียม (Service fee)

 - วีิธีการรับร้�กำไร/ข้าดทุนตั�งแต่วีันแรกแบบอสิมมาตร (Asymmetry) ซิ้�งเม่�อเวีลาข้าดทุน (Onerous  

contract) ก็จีะให�บันท้กข้าดทุนลงทันที แต่เวีลาที�กำไรก็จีะให�ทยอยรับร้� (แบบ Contractual Service Margin) 

 -  วีิธีการรับร้�กำไร/ข้าดทุนหลังจีากที�ได�ข้ายกรมธรรม์แล�วี ซิ้�งต�องเก็บบันท้ก (Keep Record) สิิ�งที�เคยลง

กำไรหร่อข้าดทุนไปแล�วีตลอดเวีลา เน่�องจีากควีามเป็นอสิมมาตร (Asymmetry) ในการรับร้�ทั�งสิองข้าที�แตกต่างกัน

 - กำไรจีะถ้กนิยามให�ละเอียดข้้�นโดยแบ่งเป็น Underwriting performance และ Investment  

performance 
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 - การคำนวีณีสิำรองกรมธรรม์ประกันภััยแบบ Building Bloch Approach ซิ้�งในมาตรฐานนี�เรียกวี่า  

General Model (GM) และวีิธีการคำนวีณีแบบเฉพิาะเจีาะจีงไม่วี่าจีะเป็น Premium Allocation Approach (PAA) 

ที�ธุรกิจีประกันวีินาศภััยจีะใช�เป็นหลัก และ Variable Fee Approach (VFA) ที�บริษััทประกันชีวีิตที�ข้าย Universal 

Life (มีการแยก fund ข้องสิินทรัพิย์ออกมาอย่างชัดเจีน ซิ้�งที�ข้ายในประเทศไทยอย้่ ยังไม่เข้�าเง่�อนไข้นี�) หร่อ Unit 

Linked ต�องนำมาใช�

 สิิ�งที�ต�องย�ำอีกครั�งค่อ ถ้งแม�มาตรฐานฉบับนี�จีะทำให�การรับร้�รายรับ/รายได� (Revenue/Income) เปลี�ยนไป 

แต่ก็ไม่ได�ทำให�กำไรทั�งหมดเปลี�ยน (No change in total profit) สิิ�งที�จีะเปลี�ยนไปค่อการทยอยรับร้�กำไร (Change 

in profit pattern / profit emergence) ในแต่ละปีเท่านั�น ที�อาจีจีะทยอยรับร้�ได�ช�าลง

 และสิิ�งที�สิำคัญที�สิุดสิำหรับการเตรียมตัวีให�พิร�อมกับมาตรฐานบัญชีฉบับนี� ค่อ เร่�องการเตรียมข้�อม้ล (Data) 

การเตรียมระบบ (System) การเตรียมกระบวีนการ (Process) และที�ข้าดไม่ได�เลยก็ค่อ การเตรียมควีามร้�ให�กับ

บุคคลากร ผู้้�บริหาร รวีมถ้งนักลงทุนทั�วีไปมีคนบอกวี่าใครเข้�าใจีมาตรฐานฉบับนี�แล�วี รับรองวี่าสิามารถเกษัียณีได�เร็วี

ข้้�นครับ เพิราะงานนี�พิอยิ�งได�ศ้กษัามากเท่าไรแล�วี ก็ยิ�งร้�วี่ามันซิับซิ�อนมากแค่ไหน และก็ยิ�งอยากเกษัียณีเร็วีข้้�นเท่านั�น

ครับ (จีะได�ไม่ต�องทำให�ปวีดหัวี....ฮ่า.....)

 เน่�องจีากประเทศไทยกำหนดวีันบังคับใช� มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 17 หร่อ TFRS 17 วีันที� 

1 มกราคม พิ.ศ. 2567 อย่างไรก็ดี ในปี 2566 บริษััทต�องทำ Parallel Run ทั�งมาตรฐานรายงานฉบับที� 4 และ 17 

ประกอบกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับนี� มีจีุดที�เปลี�ยนไปค่อนข้�างมาก จี้งทำให�ต�องใช�เวีลาในการ

ดำเนินการ (implement) มาตรฐานใหม่เข้�ากับระบบบัญชีเดิมข้องบริษััท บริษััทควีรเริ�มตะหนักถ้งควีามสิำคัญใน

การรับม่อกับการปรับเปลี�ยนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวี เพิราะหากเตรียมตัวีช�าอาจีจีะทำให�

ปรับใช�มาตรฐานการเงินฉบับใหม่ได�ไม่ตรงตามกำหนดการ

 สิุดท�ายแล�วี ในฐานะอดีตนายกสิมาคมนักคณีิตศาสิตร์ประกันภััยแห่งประเทศไทยและนักคณีิตศาสิตร์

ประกันภััย ผู้มคิดวี่าการนำมาตรฐานรายงานทางการเงิน IFRS 17 มาใช�นี�จีะทำให�งบการเงินโปร่งใสิ เข้�าใจีง่าย และ

เปรียบเทียบกับธุรกิจีอ่�นได�ง่ายข้้�น ซิ้�งเป็นผู้ลดีกับทุกฝั่่าย โดยเฉพิาะอย่างยิ�งจีะทำให�งบการเงินข้องธุรกิจีประกันภััย

เป็นที�น่าเช่�อถ่อมากยิ�งข้้�น หากแต่การนำมาปฏิิบัติใช�และต�นทุนในการจีัดทำรายงานงบการเงินตามมาตรฐานสิากลนี� 

ยังคงต�องวีางแผู้นอย่างละเอียดและจีัดทำให�เหมาะสิม ไม่วี่าจีะเป็นเร่�องการเตรียมควีามพิร�อมให�กับบุคคลาการ การ

สิร�างควีามเข้�าใจีให�กับผู้้�เชี�ยวีชาญที�เกี�ยวีข้�องในด�านต่าง ๆ  การเปลี�ยนแปลงข้องบทบาทและควีามรับผู้ิดชอบในแต่ละ

สิ่วีนงาน โดยเฉพิาะอย่างยิ�งกับนักคณีิตศาสิตร์ประกันภััยที�คงจีะเปลี�ยนไปอย่างสิิ�นเชิง รวีมไปถ้งควีามพิร�อมข้องการ

จีัดทำแบบจีำลองทางคณีิตศาสิตร์ประกันภััย ระบบซิอฟัต์แวีร์ ระบบดำเนินงาน และการเช่�อมโยงกับระบบที�มีอย้่เดิม

ข้องบริษััทประกันภััย เพิ่�อให�ประโยชน์เกิดข้้�นสิ้งสิุดกับภัาคธุรกิจีและสิ่วีนรวีม ด�วียต�นทุนและระยะเวีลาในการจีัดทำ

ที�ควีบคุมได� จี้งจีะเรียกได�วี่าเกิดประโยชน์กับทุกฝั่่ายอย่างแท�จีริง
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แนวปฏิิบััติิและการติีความ 

สำหรับัธุุรกิจประกันวินาศภััยไทย

พิิเชฐ เจีียรมณีีทวีีสิิน (ทอมมี� แอคชัวีรี) FSA, FIA, FSAT, FRM

กรรมการผู้้�จีัดการบริษััท แอคชัวีเรียล บิสิซิิเนสิ โซิล้ชั�น จีำกัด (ABS)

TFRS 17
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 TFRS 17 นั�นเป็็นมาตรฐานรายงานทางการเงินที�เขีียนขี้�นมาเป็็น Principle-based นั�นก็หมายควีามวี่า 

TFRS 17 นั�นเป็็นการเขีียนหลักการโดยกวี�าง ๆ วี่ามาตรฐานควีรจีะเป็็นอย่างไรเพิ่�อให�แต่ละบริษััทได�นำไป็ตีควีามกัน

อีกทีหน้�ง ยกตัวีอย่างเช่น ถ้�าเราบอกวี่า “จีงเป็็นคนดี” แล�วีในมาตรฐานจีะบอกเพิียงหลักการกวี�าง ๆ วี่าการเป็็นคนดี

นั�นเป็็นอย่างไร แต่จีะไม่ได�กำหนดเป็็นขี�อ ๆ ออกมาวี่าต�องทำตามขีั�นตอนอย่างไรบ�างจี้งจีะเป็็นคนดี ซิ้�งในจีุดนี�จีะ

แตกต่างกับในสิมัยก่อนที�กฎเกณีฑ์์ต่าง ๆ จีะเขี�าขี่ายในลักษัณีะ Rule-based เสิียมากกวี่า ซิ้�งถ้�าเป็็นตัวีอย่างเดิม ค่อ 

ถ้�าเราบอกวี่า “จีงเป็็นคนดี” ในบริบทขีอง Rule-based แล�วี ก็อาจีจีะมีกฎออกมาวี่า การเป็็นคนดีนั�น ต�องป็ฏิิบัติ

ตาม 10 ขี�อที�กำหนดไวี� (เช่น ต�องแป็รงฟัันวีันละ 2 ครั�ง ต�องขี�ามถ้นนตรงทางม�าลาย ต�องไป็เล่อกตั�ง หร่อ ต�องเช่�อฟััง

พิ่อแม่ เป็็นต�น) ถ้�าทำตามครบได� 10 ขี�อทั�งหมด ก็จีะถ้่อวี่าเป็็นคนดี แต่ถ้�าทำผู้ิดเพิี�ยนไป็จีาก 10 ขี�อนี� ก็จีะถ้่อวี่าเป็็น

คนไม่ดี

 โลกในยุคขีอง Principle-based จี้งค่อนขี�างแตกต่างกับโลกสิมัยขีอง Rule-based อย่างสิิ�นเชิง ซิ้�งโลกขีอง 

Principle-based นั�น จีะต�องอาศััยควีามร้�ควีามเชี�ยวีชาญเฉพิาะด�านทั�งผู้้�กำกับและผู้้�ที�ต�องใช�งานมาตรฐานนี�ให�

สิามารถ้พิ้ดคุยหร่ออภิิป็รายกันได�วี่าอะไรค่อสิิ�งที�ตีควีามแล�วีสิอดคล�องตามมาตรฐาน โดยในภิาษัาบัญชีจีะใช�คำวี่า 

“ป็ฏิิบัติตามมาตรฐาน” หร่อที�เรียกกันวี่า Comply ตามมาตรฐาน ซิ้�งแต่ละบริษััทก็อาจีจีะมีการตีควีามต่างกันออก

ไป็แต่ก็ยังถ้่อวี่า Comply กับมาตรฐานอย้่

 ในสิ่วีนขีอง TFRS 17 นั�น ได�เขีียนขี้�นมาครอบคลุมทั�งธุุรกิจีป็ระกันชีวีิตและธุุรกิจีป็ระกันวีินาศัภิัย ซิ้�งถ้�าใคร

อย้่ในวีงการทั�ง 2 แห่งนี� ก็จีะทราบเป็็นอย่างดีวี่าลักษัณีะในการป็ระกอบธุุรกิจีนั�นแตกต่างกัน การเก็บขี�อม้ลแตกต่าง

กัน กลุ่มล้กค�าแตกต่างกัน ลักษัณีะแบบป็ระกันแตกต่างกัน Mindset ในการขีายที�แตกต่างกัน รวีมไป็ถ้้งกฎหมายที�

บังคับใช�ก็แตกต่างกัน ดังจีะเห็นวี่าป็ระเทศัไทยมี พิรบ.ป็ระกันชีวีิต กับ พิรบ.ป็ระกันวีินาศัภิัย ที�แยกออกจีากกัน 

 บางคนอาจีจีะสิงสิัยวี่า ถ้�าธุุรกิจีป็ระกันวีินาศัภิัยแตกต่างกับธุุรกิจีป็ระกันชีวีิตแล�วี ทำไม TFRS 17 ถ้้งไม่แยก

เขีียนออกมาเฉพิาะเจีาะจีงให�เขี�ากับแต่ละธุุรกิจีไป็เลย

 ในสิ่วีนตรงนี� คนที�ร่างมาตรฐาน TFRS 17 ไม่ได�มองแยกระหวี่างป็ระกันชีวีิตกับป็ระกันวีินาศัภิัย (และก็ไม่ได�

ด้กันที�ใบอนุญาตป็ระกอบธุุรกิจีวี่าเป็็นบริษััทป็ระกันชีวีิตหร่อบริษััทป็ระกันวีินาศัภิัย) หากแต่ด้ที�ลักษัณีะขีองตัวี

สิัญญาวี่าเป็็นสิัญญาป็ระกันภิัยระยะยาวี (Long duration contract) หร่อสิัญญาป็ระกันภิัยระยะสิั�น (Short  

duration contract) เสิียมากกวี่า 

 ถ้�าน้กตัวีอย่างง่าย ๆ สิำหรับสิัญญาป็ระกันภิัยระยะสิั�นนั�นก็ค่อ สิัญญาป็ระกันภิัยที�มีผู้ลคุ�มครองกันป็ีต่อป็ี 

และเบี�ยป็ระกันภิัยสิามารถ้ป็รับเพิิ�มได� เป็็นต�น แต่ถ้�าเป็็นสิัญญาป็ระกันภิัยระยะยาวีนั�น ก็จีะมีระยะเวีลาคุ�มครอง

ขีองสิัญญาที�นานมากกวี่า 1 ป็ี

 ดังจีะเห็นได�วี่า บริษััทป็ระกันชีวีิตสิามารถ้ขีายสิัญญาป็ระกันภิัยระยะสิั�น (Short duration contract) เช่น 

ป็ระกันสิุขีภิาพิ เป็็นต�น และในขีณีะเดียวีกัน บริษััทป็ระกันวีินาศัภิัยก็สิามารถ้ขีายสิัญญาป็ระกันภิัยระยะยาวี (Long 

duration contract) ได� เช่น ป็ระกันที�คุ�มครองมะเร็ง เป็็นต�น

 ซิ้�งแน่นอนวี่าธุุรกิจีป็ระกันชีวีิตสิ่วีนใหญ่จีะขีายสิัญญาป็ระกันภิัยระยะยาวีและมีสิ่วีนน�อยที�เป็็นสิัญญา

ป็ระกันภิัยระยะสิั�น ในทางกลับกันทางฝั่ั�งธุุรกิจีป็ระกันวีินาศัภิัยสิ่วีนใหญ่จีะขีายสิัญญาป็ระกันภิัยระยะสิั�น และมี

เพิียงสิ่วีนน�อย (หร่อไม่มีเลย) ที�มีขีายสิัญญาป็ระกันภิัยระยะยาวี

 และถ้�าใครได�อ่าน TFRS 17 มาหลาย ๆ รอบ ก็อาจีจีะคิดเหม่อนกันกับผู้มวี่า TFRS 17 เขีียนขี้�นโดยให�

ครอบคลุมสิัญญาป็ระกันภิัยระยะยาวีเป็็นหลัก และเขีียนวีิธุีอย่างง่ายสิำหรับสิัญญาป็ระกันภิัยระยะสิั�นเอา โดย TFRS 

17 จีะถ้่อวี่าสิัญญาป็ระกันภิัยระยะสิั�นเป็็นสิ่วีนหน้�ง (หร่อเรียกวี่าเป็็น subset) ขีองสิัญญาป็ระกันภิัยระยะยาวีนั�นเอง
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ดังนั�น ถ้้งแม�วี่าทั�ง 2 ธุุรกิจีจีะใช� TFRS 17 ที�เขีียนครอบคลุมมาเป็็นชุดเดียวีกัน แต่เราสิามารถ้ตีควีาม TFRS 17 ให�

เหมาะกับบริบทขีองธุุรกิจีขีองตัวีเองได� โดยถ้�าเราแยกตีควีาม TFRS 17 ให�เหมาะกับบริบทขีองฝั่ั�งธุุรกิจีป็ระกัน

วีินาศัภิัย (สิ่วีนใหญ่จีะขีายสิัญญาป็ระกันภิัยระยะสิั�นและมีเพิียงสิ่วีนน�อยที�มีการขีายสิัญญาป็ระกันภิัยระยะยาวี) นั�น 

ก็จีะทำให�การป็ฏิิบัติตาม TFRS 17 นี�เป็็นไป็อย่างมีป็ระสิิทธุิผู้ล แก�ป็ัญหาได�ตรงจีุด ง่ายต่อการป็ฏิิบัติตาม และไม่เป็็น

ภิาระต�นทุนกับทางธุุรกิจีมากจีนเกินไป็

 โดยการตีควีาม TFRS 17 นี� แต่ละธุุรกิจีก็สิามารถ้เขีียนแนวีป็ฏิิบัติ (Guidance Note) ออกมาให�เหมาะสิม

กับธุุรกิจีขีองตัวีเองได� โดยแนวีป็ฏิิบัตินี�ไม่ใช่ค้่ม่อการทำงาน (Operating Manual) แต่เป็็นเพิียงแนวีป็ฏิิบัติในภิาพิ

รวีมที�เป็็นเหม่อน Benchmark หร่อแนวีทางตั�งต�นให�ธุุรกิจีได�เล่อกใช� ซิ้�งถ้�าแต่ละบริษััทต�องการตีควีามที�แตกต่างกัน

ออกไป็เน่�องจีากบริบทที�เฉพิาะขีองตัวีเอง ก็ยังสิามารถ้ทำได�อย้่เช่นกัน เพิราะวี่านี�ค่อ Principle-based ไม่ใช่ Rule-

based อีกต่อไป็

 ยกตัวีอย่างเช่น ในป็ระเทศัเพิ่�อนบ�านขีองเราอย่างมาเลเซิียนั�น จีะมีแนวีป็ฏิิบัติขีองภิาคธุุรกิจีป็ระกัน

วีินาศัภิัยในมาเลเซิีย (Industry Guidance Note) อย้่ป็ระมาณี 88 หน�า ซิ้�งก็เป็็นเหม่อนสิ่วีนที�ตีควีามจีากมาตรฐาน 

TFRS17 จีำนวีน xxx หน�า ให�เขี�ากับบริบทภิาพิรวีมขีองธุุรกิจีป็ระกันวีินาศัภิัย ทั�งนี� แนวีป็ฏิิบัติขีองภิาคธุุรกิจี (Indus-

try Guidance Note) ในแต่ละป็ระเทศันั�น จีะด้งเอาบริบทขีองแต่ละบริษััทที�มีควีามคล�ายคล้งกันในภิาพิรวีมใน

ป็ระเทศันั�น ๆ มาตีควีามลงไป็เพิ่�อให�เป็็นแนวีทางในการป็ฏิิบัติตาม โดยเฉพิาะสิำหรับบริษััทขีนาดเล็กและขีนาด

กลาง ซิ้�งแนวีป็ฏิิบัติขีองภิาคธุุรกิจี (Industry Guidance Note) ขีองป็ระเทศันั�น ๆ อาจีจีะไม่ได�ครอบคลุมบริบท

เฉพิาะขีองบริษััทขีนาดใหญ่ ที�สิามารถ้เล่อกที�จีะตีควีามแตกต่างกันออกไป็จีากบริษััทขีนาดเล็ก

 แนวีป็ฏิิบัติขีองภิาคธุุรกิจี (Industry Guidance Note) จี้งเป็็นเหม่อนแนวีที�รวีบรวีมมาวี่าสิ่วีนใหญ่ควีรจีะ

ป็ฏิิบัติอย่างไร ซิ้�งจีะไม่ได�ครอบคลุมถ้้งทุกควีามเป็็นไป็ได�ทั�งหมด และเหล่อพิ่�นที�ให�บริษััทได�ตีควีามในแบบฉบับขีอง

ตนเองอย้่บ�าง ดังนั�น จี้งไม่แป็ลกเลยที�แต่ละบริษััท (โดยเฉพิาะบริษััทต่างป็ระเทศั) จีะมีแนวีป็ฏิิบัติในแบบฉบับขีอง 

ตัวีเอง ซิ้�งเรียกวี่า Positioning Paper อีกฉบับหน้�งที�ต่างคนต่างก็มีแบบฉบับขีองตนเอง เพิ่�อให�สิอดคล�องกับ ระบบ

ฐานขี�อม้ล กลุ่มล้กค�า กลุ่มสิินค�า วีิธุีบริหารผู้ลกำไร หร่อแม�กระทั�งการทำให�สิอดคล�องแผู้นธุุรกิจีขีองตนเองในอนาคต 

โดยบริษััทขีนาดเล็กก็สิามารถ้นำเอาแนวีป็ฏิิบัติขีองภิาคธุุรกิจี (Industry Guidance Note) มาป็รับเป็ลี�ยนเป็็น  

Accounting Positioning Paper และ Actuarial Methodology Paper ขีองตัวีเองได�

 แนวีป็ฏิิบัติขีองภิาคธุุรกิจีป็ระกันวีินาศัภิัยนั�น แบ่งออกมาตั�งแต่การตีควีามสิำหรับวีางกรอบวี่าอะไรค่อสิิ�งที�

เขี�าขี่ายมาตรฐาน TFRS 17 อะไรค่อสิิ�งที�จีะจีัดกลุ่มสิัญญาเขี�าไวี�ด�วียกัน อะไรค่อนิยามขีองระยะเวีลาที�คุ�มครอง อะไร

ค่อการจีัดกลุ่มแบบป็ระกัน อะไรค่อนิยามขีองกำไรหร่อขีาดทุนในแต่ละป็ี อะไรค่อนิยามขีองควีามเสิี�ยงและตัวีแป็รที�

จีะใช�ในการคำนวีณี และอะไรค่อสิิ�งที�ควีรแสิดงผู้ลในงบการเงินรวีมถ้้งหมายเหตุป็ระกอบงบการเงินที�ควีรจีะมี 

เป็็นต�น
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 ทั�งนี� ถ้�าจีะให�จีำแนกการตีควีามออกมาเป็็นหมวีดหม้่ เราสิามารถ้แจีกแจีงออกมาได�ดังนี�

 กลุ�มเกริ�นนำและวางกรอบั (Framework)

 1. การแยกองค์ป็ระกอบขีองสิัญญาป็ระกันภิัย (Separation of Insurance Contract)

 2. การรวีมสิัญญาป็ระกันภิัย (Combination of contract)

 3. ขีอบเขีตขีองสิัญญาป็ระกันภิัย (Contract boundary)

 4. ระดับขีองการจีัดกลุ่มสิัญญาป็ระกันภิัย (Level of aggregation)

 

 กลุ�มทางด้้านเทคนิคทางคณิิติศาสติร์ประกันภััย (Actuarial)

 5. ทางเล่อกในการใช�แบบจีำลองในการป็ระเมิน (Choice of Measurement Model)

 6. กำไรขีั�นต�นจีากการให�บริการตามสิัญญา (Contractual Service Margin) และหน่วียควีามคุ�มครอง 

(Coverage Unit); สิัญญาที�สิร�างภิาระ (Onerous Contract)

 7. อัตราคิดลด (Discount Rate) 

 8. ค่าป็รับป็รุงควีามเสิี�ยงสิำหรับควีามเสิี�ยงที�ไม่ใช่ควีามเสิี�ยงทางการเงิน (Risk Adjustment) 

 

 กลุ�มทางด้้านเทคนิคทางการบััญชีี (Accounting)

 9. ค่าใช�จี่ายที�เกี�ยวีขี�องกับสิัญญาป็ระกันภิัย (Attributable Insurance Expense) 

 10. ทางเล่อกป็ฏิิบัติ (Transition Approach)

 กลุ�มทางด้้านเทคนิคของการประกันภััยติ�อ (Reinsurance)

 11. การนำสิัญญาป็ระกันภิัยต่อไป็ป็ฎิบัติใช� (Reinsurance Treatment)

 กลุ�มด้้านการแสด้งผล (Presentation) 

 12. การนำเสินอผู้ังบัญชีและการเป็ิดเผู้ยงบ (Presentation Chart of Account and Disclosure) 

 13. ทางเล่อกขีองนโยบายทางบัญชี (Accounting policy choices)
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 บัทที� 1: การแยกองค์ประกอบัของสัญญาประกันภััย (Separation of Insurance
 Contract)

 เป็็นเร่�องทั�วีไป็ที�แต่ละมาตรฐานการรายงานทางการเงินจีะมีการกำหนดขีอบเขีตขีองสิัญญาป็ระกันภิัยวี่าวี่า

อะไรที�เขี�าขี่ายมาตรฐานนี�และอะไรที�ไม่เขี�าขี่าย ซิ้�งใน TFRS 17 เองก็ได�กำหนดถ้้งขีอบเขีตขีองตัวีเองวี่า อะไรที�เขี�า

ขี่ายวี่าจีะต�องนำมาพิิจีารณีาสิำหรับ TFRS 17 บ�าง เช่น สิ่วีนป็ระกอบที�เป็็นสิ่วีนขีองควีามคุ�มครอง และสิ่วีนขีองการ

ลงทุนที�แยกออกมาจีากสิ่วีนขีองป็ระกันภิัยไม่ได� (Non Distinct Investment Component) เป็็นต�น

 โดยในบทแรกนี�เขีียนขี้�นมาเพิ่�อจีำแนกและชำแหละลักษัณีะขีองสิัญญาป็ระกันภิัยต่าง ๆ วี่าอาจีจีะมีสิ่วีน

ป็ระกอบอ่�นที�ไม่เกี�ยวีกับ TFRS 17 มาเจี่อป็นได� ซิ้�งสิ่วีนป็ระกอบอ่�นที�มาเจี่อป็นนี�สิ่วีนใหญ่มาจีากสิัญญาป็ระกันชีวีิต

ที�มีสิ่วีนเพิิ�มเติมขีองการลงทุนหร่อพิวีกบริการอ่�น ๆ ที�ผู้นวีกเขี�ามาพิร�อมกับควีามคุ�มครองป็ระกันชีวีิต

 ดังนั�นในบทแรกนี�จี้งเน�นที�จีะด้งและแยกแยะสิ่วีนที�เป็็นเฉพิาะควีามคุ�มครองออกมา สิ่วีนนี�จี้งไม่ค่อยมีป็ัญหา

กับทางธุุรกิจีป็ระกันวีินาศัภิัยเท่าไร เพิราะมันตรงตัวีขีองมันอย้่แล�วี (ในทางกลับกันมันถ้้กเขีียนขี้�นมาให�ครอบคลุม

สิำหรับป็ระกันชีวีิตมากกวี่า)

 Separation of Insurance Contract นี� แบ่งเน่�อหาออกเป็็น 4 สิ่วีน ค่อ

 1. องค์ป็ระกอบที�เป็็นการป็ระกันภิัย (Insurance Component) 

 2. อนุพิันธุ์แฝั่ง (Embedded Derivatives)

 3. องค์ป็ระกอบที�เป็็นการลงทุน (Investment Component)

 4. สิัญญาในการโอนสิินค�าหร่อบริการที�ไม่ใช่การป็ระกัน (Promises to transfer goods or non- 

insurance services)
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 ในสิ่วีน Insurance Component นั�นก็แป็ลตรงตัวีกันอย้่แล�วีวี่ามันค่อ องค์ป็ระกอบที�เป็็นการป็ระกันภิัย ก็

ค่ออะไรที�เน�นควีามคุ�มครองเป็็นหลัก หร่อถ้�าให�เป็็นภิาษัาที�ง่ายกวี่านั�นก็ค่อ อะไรที�มีทุนป็ระกันภิัยที�จีะจี่ายเม่�อเกิด

เหตุการณี์อะไรที�ระบุไวี�ในสิัญญากรมธุรรม์นั�นก็เรียกวี่าเป็็น Insurance Component ได�

 ในสิ่วีนขีอง Embedded Derivative นั�น จีะไม่ค่อยเกี�ยวีกับแบบป็ระกันขีองทางธุุรกิจีป็ระกันวีินาศัภิัย

เท่าไร เพิราะมันเป็็นตราสิารอนุพิันธุ์แฝั่งที�ถ้้กสิร�างขี้�นมาพิร�อมกับสิัญญาป็ระกันภิัยที�มีการลงทุนอย้่ขี�างในด�วีย เช่น

 1. พิวีก Callable bond (ค่อพิันธุบัตรที�ล้กหนี�สิามารถ้เอาเงินต�นค่นให�กับเจี�าหนี�ได�เสิมอ และหยุดจี่าย

ดอกเบี�ยในทันที) 

 2. พิวีก Interest Rate Swap ที�เป็็นเคร่�องม่อทางการเงินที�ต�องใช�ควีามร้�ทางวีิศัวีกรรมการเงิน ที�เป็็นการ

แลกเป็ลี�ยนจีากดอกเบี�ยลอยตัวี (Floating rate) ไป็เป็็นดอกเบี�ยคงที� (Fixed rate) หร่อจีากดอกเบี�ยคงที� (Fixed 

rate) ไป็เป็็นดอกเบี�ยลอยตัวี (Floating rate) เป็็นต�น

 3. พิวีก Currency Swap ที�เป็็นเคร่�องม่อทางการเงินที�ต�องใช�ควีามร้�ทางวีิศัวีกรรมการเงิน ที�เป็็นการแลก

เป็ลี�ยนจีากอัตราค่าเงินสิกุลหน้�งไป็เป็็นเงินอีกสิกุลหน้�ง 

 ซิ้�งถ้�าเราเอาเร่�องขีอง Embedded Derivative มาป็ระยุกต์กับธุุรกิจีป็ระกันภิัย เท่าที�เป็็นไป็ได�ก็จีะมีแบบ

ป็ระกันภิัยบางป็ระเภิทที�มีโอกาสิเขี�าขี่ายได� เช่น

 1. GMXB ขีองป็ระกันชีวีิต เช่นพิวีก Guarantee Minimum Benefit ขีองอะไรต่าง ๆ ขีองพิวีกป็ระกันพิ่วีง

การลงทุน ไม่วี่าจีะเป็็น Unit Linked หร่อ Universal Life เป็็นต�น

 2. แบบป็ระกันที�เบี�ยป็ระกันภิัยที�เก็บมานั�นนำไป็ลงทุนกับสิกุลเงินในป็ระเทศั แต่ตัวีทุนป็ระกันภิัยเป็็นสิกุล

เงินต่างป็ระเทศั ซิ้�งแบบนี�เราจีะเรียกวี่า เป็็นพิวีกที� สิินทรัพิย์และหนี�สิินมี Currency หร่อสิกุลเงินที�ต่างกัน ซิ้�งมันก็

เหม่อนกับการไป็การันตีหนี�สิินในอีกสิกุลเงินหน้�งที�แตกต่างจีากฝั่ั�งสิินทรัพิย์

 ตัวี Embedded Derivative ในบทแรกนี� จี้งไม่เกี�ยวีขี�องกับบริบทขีองป็ระกันวีินาศัภิัยเท่าไรนัก แต่จีะ

เกี�ยวีขี�องกับธุุรกิจีป็ระกันชีวีิตเสิียมากกวี่า และแทบจีะไม่มีให�เห็นในป็ระกันชีวีิตในป็ระเทศัไทยเสิียด�วียซิ�ำ สิรุป็วี่าถ้�า

ใครอ่าน Embedded Derivative แล�วีร้�สิ้กสิับสินหร่อไม่เขี�าใจี ก็สิามารถ้ขี�ามสิ่วีนนี�ไป็ได�โดยไม่เป็็นป็ัญหา เพิราะไม่

ได�มีผู้ลกับธุุรกิจีป็ระกันวีินาศัภิัยโดยตรงครับ
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 ในสิ่วีนถ้ัดไป็ที�หลายคนค่อนขี�างจีะสิับสินกันก็ค่อสิ่วีนขีองการแยกแยะ Investment Component ซิ้�งใน

สิ่วีนนี�จีะเกี�ยวีขี�องกับธุุรกิจีป็ระกันเพิราะธุุรกิจีป็ระกันสิ่วีนใหญ่จีะเกิดจีากการเอาเงินมาฝั่ากก่อน เพิ่�อจีะต�องลงทุน

ให�ได�ผู้ลตอบแทน และไวี�จี่ายเคลมในอนาคต โดยจีะเห็นได�ชัดเจีนมากในธุุรกิจีป็ระกันชีวีิต 

 Investment Component นั�นสิามารถ้แจีกแจีงออกมาได� 2 แบบ ค่อ แบบที�แยกการลงทุนออกมาได�ชัดเจีน 

กับแบบที�แยกการลงทุนออกมาได�อย่างไม่ชัดเจีน เป็็นต�น

 • สิ่วีนที� Distinct (สิ่วีนที�แยกการลงทุนออกมาได�อย่างชัดเจีน) ก็หมายถ้้ง การลงทุนโดยตรง เช่น พิวีก Unit 

Linked ที�มี unit account หร่อ account value (ม้ลค่าบัญชี) โดยตรงได�ตั�งแต่วีันแรก โดยจีุดสิำคัญที�จีะบอกวี่ามัน

แยกการลงทุนออกมาได�อย่างชัดเจีนค่อ การที�สิามารถ้เห็นม้ลค่าเพิ่�อป็ระเมินการถ้อนจี่ายได�เลย หร่อการที�เห็นได�ชัด

เลยวี่าสิ่วีนลงทุนขีองผู้้�ถ้่อกรมธุรรม์ตอนนี�มีอย้่เท่าไร เป็็นต�น ดังนั�น สิ่วีนนี�จี้งไม่เกี�ยวีขี�องกับธุุรกิจีป็ระกันวีินาศัภิัย 

เวี�นเสิียแต่วี่า แบบป็ระกันขีองธุุรกิจีป็ระกันวีินาศัภิัยจีะทำเป็็นแบบ Unit Linked ที�พิ่วีงการลงทุน (ในอนาคตอันไกล

โพิ�น) นั�นเอง

 • อีกสิ่วีนแบ่งเป็็นสิ่วีน non distinct ซิ้�งเหม่อนมันฝั่ังเร่�องขีองการลงทุนเขี�าไป็อย้่ ซิ้�งสิ่วีนใหญ่ก็จีะเป็็น

ป็ระเภิทที�มีเงินค่นกลับไป็ให�ล้กค�า โดยในสิ่วีนขีองป็ระกันวีินาศัภิัยจีะมีที�เกี�ยวีขี�องก็ตอนที�แบบป็ระกันนั�นมีลักษัณีะ

ที�เป็็นสิัญญาระยะยาวีแบบ Return of Premium (ROP) ที�มีการค่นเบี�ยให�เม่�อครบกำหนดสิัญญา หร่อไม่ก็เป็็นพิวีก 

Experience refund ที�ถ้่อวี่าแฝั่งอย้่ในสิ่วีน Non Distinct นี� (เรียกภิาษัาทางการวี่า Non Distinct Investment 

Component) ที�เหม่อนกับการฝั่ากเงินเก็บไวี�ก่อนและจี่ายค่นให�ทีหลังแบบอ�อม ๆ 

 ป็ระเด็นสิำคัญค่อ สิ่วีนที�เป็็น Distinct Investment Component นั�น จีะไม่เขี�าขี่าย TFRS 17 แต่จีะถ้่อเป็็น

เร่�องเคร่�องม่อทางการเงินแทน ในมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 9 แต่สิ่วีนที�เป็็น Non Distinct Investment 

Component นั�น จีะยังถ้่อเป็็น TFRS 17 อย้่

 ทั�งนี� ในการตีควีามเพิ่�อให�ง่ายกับการดำเนินการขีองธุุรกิจีป็ระกันวีินาศัภิัยนั�น เราสิามารถ้ตีควีาม No Claim 

Bonus (NCB) ให�เป็็นเหม่อนสิ่วีนลดเบี�ยป็ระกันไป็เลย สิิ�งเหล่านี�สิามารถ้ทำเร่�องยากให�เป็็นเร่�องง่ายได� โดยที�ไม่ต�อง

หยิบมันเขี�ามาจีัดป็ระเภิทเป็็น Non Distinct Investment Component ให�ยุ่งยาก

 สิ่วีนที�เกี�ยวีขี�องกับป็ระกันชีวีิต (เผู้่�อป็ระกันวีินาศัภิัยในอนาตคอยากทำบ�าง) ก็จีะเป็็นจีำพิวีก Equity Index 

link หร่อ Gold index link ที�กรมธุรรม์ระบุวี่าจีะมีการจี่ายเงินค่นตามผู้ลป็ระกอบการขีองหุ�นหร่อทองคำที�ลงทุนไป็

เป็็นต�น

 สิ่วีนสิุดท�ายขีองบทแรกค่อ Distinct goods and services (promises to transfer goods or non- 

insurance services) โดยมันจีะเขี�าขี่ายขีอง TFRS 15 ซิ้�งเป็็นเร่�องการรับร้�รายได�แทน ซิ้�งในสิ่วีนนี�จีะเป็็นพิวีกบริการ

เสิริมต่างๆ ที�เหม่อนสิ่วีน Add on พิ่วีงเขี�ามากับเบี�ยป็ระกันภิัย เช่น บริการ Medical Service ที�แยกชำระค่าบริการ

ได�เพิิ�มเติมแยกต่างหาก แต่สิ่วีนนี�จีะไม่ค่อยพิบเห็นในธุุรกิจีป็ระกันวีินาศัภิัยเท่าไรนัก เพิราะป็กติจีะไม่ได�เรียกเก็บเงิน

เพิิ�มเติมจีากบริการเสิริมเหล่านี�กันอย้่แล�วี

 โดยสิรุป็แล�วี บทแรกนี� ค่อการที�มาตรฐานต�องการให� scope ในสิ่วีนขีอง Insurance component ออกมา

ไวี� แต่ถ้�าจีะมีสิ่วีนที�เป็็นป็ลายติ�งที�เกี�ยวีกับ TFRS 17 ก็จีะเป็็น Non distinct investment component ซิ้�งเวีลาลง

บัญชีนั�น จีะไม่ได�เขี�าไป็อย้่ในบรรทัดบนสิุด (ไม่ได�อย้่บน revenue and service expense)
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 ยกตัวีอย่างขีอง Non Distinct Investment Component แบบ Return of Premium (ROP) ขีองแบบ

ป็ระกันวีินาศัภิัย สิมมติวี่า เบี�ยป็ระกันค่อ 1,000 บาท (จี่ายเบี�ยครั�งเดียวี) ระยะเวีลาขีองสิัญญาค่อ 10 ป็ี แล�วีตอน 

Return of Premium ค่อ 100 บาท ที�ป็ลายป็ีที� 10 บริษััทป็ระกันวีินาศัภิัยจีะลงบัญชีรับร้�รายได� ป็ีละ 90 บาท 

(1,000 ลบ 100 บาท และหารเฉลี�ย 10 ป็ี) และทยอยรับร้�ไป็เป็็นเวีลา 10 ป็ี ซิ้�งหมายถ้้งตลอด 10 ป็ี จีะรับร้�สิะสิม

เป็็นรายได� 900 บาท ซิ้�ง 100 บาทที�หายไป็ในระหวี่างทางนั�น (จีากที�ควีรรับร้�จีนถ้้ง 1,000 บาท ก็ทำได�แค่รับร้�แค่ 

900 บาท) จีะไป็หักล�างกับ 100 บาทที�ต�อง Return of Premium นั�นเอง
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 บัทที� 2: การรวมองค์ประกอบัของสัญญา (Combination of Insurance Contracts) 

 ในบทที� 2 นี�จีะสิำคัญกับทางธุุรกิจีป็ระกันวีินาศัภิัยมากกวี่าทางป็ระกันชีวีิตเล็กน�อย โดยในมุมมองขีอง

ป็ระกันวีินาศัภิัยนั�น ในบทนี�จีะมีตัวีละครอย้่ 3 ตัวี ค่อ บริษััทที�ถ้่อกรมธุรรม์ (เรียกวี่า Policyholder) กับ บริษััท 

Fronting (เรียกวี่า Fronting Company) และกับ บริษััทที�รับเบี�ยป็ระกันภิัยต่อ (Captive Insurance Company) 

ซิ้�งทั�ง 3 บริษััทนั�นสิามารถ้มี Transaction ต่อกันด�วียร้ป็แบบพิิเศัษัอย้่แบบหน้�ง ที�ทำให�ต�องถ้้กหยิบยกขี้�นมาป็รับป็รุง

กันใน TFRS 17

 ในสิ่วีนนี�จีะเน�นในการแก�ป็ัญหาเร่�องการที�บริษััทป็ระกันวีินาศัภิัยทำ Transaction แบบ “อัฐยายขีนมยาย” 

โดยบริษััทที�ทำตัวีเป็็น Fronting ได�รับเบี�ยป็ระกันภิัยเขี�ามา และทำการสิ่งต่อเบี�ยออกไป็ อันเป็็นผู้ลให�มียอดขีายที� 

มากกวี่าที�ควีรจีะเป็็น 

 ลักษัณีะขีองการทำ Fronting แบบนี�หมายถ้้ง จีะมีบริษััทที�เป็็นผู้้�ถ้่อกรมธุรรม์ และจี่ายเบี�ยไป็ให�บริษััท

ป็ระกันวีินาศัภิัยที�รับเป็็น Fronting ไวี�อย้่ และจีากนั�น บริษััท Fronting นั�นก็จีะมีการสิ่งต่อโดยการจี่ายเบี�ยออกไป็ 

(โดยอาจีจีะออกไป็ให�บริษััทอีกแห่งหน้�งที�รับหน�าที�เป็็นบริษััทป็ระกันภิัยต่อ) 

 ดังนั�นถ้�าบริษััทป็ระกันวีินาศัภิัยไหนสิามารถ้ทำ Fronting ได�มาก ก็จีะกลายเป็็นวี่าบริษััทนั�น ๆ สิามารถ้ป็ั�น

ยอดขีายไวี�เท่าไรก็ได� (เช่น รับเบี�ยมา 1,000 ล�านบาท แต่สิ่งเบี�ยออกผู้่านไป็ 999 ล�านบาท)

 ยกตัวีอย่างเช่น สิมมติให�บริษััทป็ระกันวีินาศัภิัยที�เป็็น “Regulated Fronting” ภิายใต�กฎหมายไทย รับเบี�ย

ป็ระกันภิัยมา 100 ล�าน และมีการสิ่งต่อ 99 ล�าน ไป็ที�อีกป็ระเทศัหน้�งในร้ป็แบบ Captive Insurance Premium 

เวีลาลงบันท้กบัญชีภิายใต� TFRS 17 นี� จีะถ้่อวี่าให�ลงได�แค่ 1 ล�าน ให�กับบริษััท Fronting ในป็ระเทศัไทยเท่านั�น 

(ห�ามลง 100 ล�านเป็็น Revenue และ 99 ล�าน เป็็น Captive Insurance Premium แต่ให�ลง 1 ล�านเป็็น Net เลย) 

เพิ่�อป็้องกันการป็ั�นยอดขีาย (หร่อที�เรียกกันในภิาษัาทางการเงินวี่า Window Dressing) 
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 ในบทที� 2 นี�จี้งเน�นที�การป็้องกันไม่ให�เกิด Window Dressing ให�เห็นยอดขีายเยอะเกินควีามเป็็นจีริง ซิ้�งเป็็น

เทคนิคที�บางบริษััทป็ระกันวีินาศัภิัยในต่างป็ระเทศัเคยใช�กันในการไป็ป็ั�น Sale Volume ในธุุรกิจีป็ระกันวีินาศัภิัย

 โดยใจีควีามสิำคัญที�ตีควีามสิำหรับบทที� 2 นี�ค่อ ถ้�าบริษััทที�เป็็นผู้้�ถ้่อกรมธุรรม์ (Policyholder) นั�นเป็็น 

Same Counterparty หร่อเคร่อเดียวีกับ บริษััทที�ทำหน�าที�เป็็นบริษััทรับป็ระกันภิัยต่อ (Captive Insurance  

Company) แล�วีเม่�อไร ในมาตรฐานนั�นจีะบังคับให� Combine รวีมกัน และถ้่อวี่าการลงรายได�นั�นจีะต�องเป็็นแบบที� 

Net แล�วีเท่านั�น (ห�ามอัฐยายขีนมยายเด็ดขีาด)

 อีกกรณีีหน้�งที�มาตรฐานบังคับให� Combine ก็ค่อ ถ้�าบริษััทที�เป็็นผู้้�ถ้่อกรมธุรรม์ (Policyholder) ยอมให�มี

การ Undertaking (ค่อทำให�บริษััทที�ทำหน�าที�เป็็นบริษััทรับป็ระกันภิัยต่อ (Captive Insurance Company) เสิม่อน

หน้�งเป็็นบริษััทรับป็ระกัน ซิ้�งหมายถ้้งการยินยอมให� บริษััทที�เป็็น Fronting Company ไม่ต�องรับผู้ิดชอบอะไรก็ได� 

ให� pass through ป็ล่อยผู้่านควีามรับผู้ิดชอบไป็ที� Captive Insurance Company แต่เพิียงผู้้�เดียวี) อันนี� ก็จีะถ้่อวี่า

ต�องมีการ Combine เช่นกัน

 ในทางป็ฏิิบัติแล�วี มีเพิียง Underwriter ขีองบริษััท Fronting เท่านั�นที�ร้�วี่า Transaction แบบนี�ค่อ Com-

bine หร่อเป็ล่า แต่คนนอกนั�นจีะร้�ได�ยาก หร่อถ้�า Fronting Company แอบทำ Endorsement หร่อ ไป็อ�อมโลกมา 

ก็อาจีจีะทำให�ตรวีจีไม่เจีอ (เพิราะบริษััทป็ระกันชอบที�ไม่ต�อง Combine จีะได�ด้เหม่อนยอดขีายเยอะ ๆ) จี้งทำให�บท

นี�ถ้้กหยิบยกขี้�นมาเป็็นบทที� 2 เพิ่�อให�ผู้้�กำกับด้แลและผู้้�ตรวีจีสิอบบัญชีป็้องกันเร่�องขีองการตบแต่งยอดขีายนั�นเอง

 อน้�ง การซิ่�อ XOL (Excess of Loss) นั�นไม่จีำเป็็นจีะต�อง Combine เพิราะถ้่อวี่าเป็็นการดำเนินการตาม

ป็กติที�พิ้งมีอย้่แล�วี (ไม่จีำเป็็นต�องเอายอดขีายมา Net) สิามารถ้ลงบัญชียอดขีายตามจีริงได�เลย

 ในกรณีีที�บริษััทที�เป็็นผู้้�ถ้่อกรมธุรรม์ (Policyholder) จีะเป็็นเคร่อเดียวีกัน (Same Counterparty) กับ

บริษััท Fronting และ บริษััท Captive Insurance Company ด�วีย ทำให�บ่อยครั�งที� Captive Insurance  

Company นั�นจีะสิ่งเงินค่นกลับไป็ให�กับบริษััทที�เป็็นผู้้�ถ้่อกรมธุรรม์ เหม่อนกับเป็็นการทำ Experience Refund ที�

ค่นให�กับผู้้�ถ้่อกรมธุรรม์ (Policyholder) ซิ้�งในทางป็ฏิิบัติแล�วีก็จีะไม่ได�ค่นให�กัน (เพิราะเหตุผู้ลทางภิาษัี ที�ต�องเสิียซิ�ำ

ซิ�อน) ยกเวี�นเสิียแต่วี่าบริษััทที�เป็็นผู้้�ถ้่อกรมธุรรม์ (Policyholder) จีะขีาดทุนอย้่และต�องการเงินอัดฉีดจีากทาง  

Captive Insurance Company

 นอกจีากนี� ยังมีตัวีอย่างในกรณีีขีอง Combine ค่อการที�บริษััทป็ระกันรับงานป็ระกันโป็รเจีกต์ใหญ่ ทุนเอา

ป็ระกันสิ้งเกิน Capacity ขีองบริษััท (อาจีสิ้งมากกวี่าสิิบล�านกวี่าบาท) ซิ้�งบริษััทเองแบกรับควีามเสิี�ยงไม่ไหวีเลยหา

บริษััทมาทำป็ระกันร่วีม (Co-insurance) ซิ้�งการทำแบบนี�ไม่ใช่การทำป็ระกันภิัยต่อ  (ถ้�าทำป็ระกันภิัยต่อ ล้กค�าซิ้�งก็

ค่อบริษััทที�เป็็นผู้้�ถ้่อกรมธุรรม์ (Policyholder) ไม่มีทางร้�เลยวี่าบริษััทป็ระกันภิัยต่อเป็็นใคร แต่ถ้�าเป็็น Co- 

insurance ล้กค�าจีะร้�หมดวี่ามีบริษััทไหนมารับแชร์ไป็บ�าง)  ดังนั�นเวีลาบริษััทที�เป็็นผู้้�ถ้่อกรมธุรรม์ก็จีะลงบัญชีเฉพิาะ

สิ่วีนที�ตัวีเองรับไวี�  ไม่ใช่ลงวี่ายอดขีายทั�งหมดค่อสิิบล�าน (มองเฉพิาะในมุมขีองบริษััทที�เป็็นผู้้�ถ้่อกรมธุรรม์  ซิ้�งค่อ 

party เดียวีกัน)



เรื่่�องต้้องรื่้้ IFRS 17 มาต้รื่ฐานบััญชีีใหม่ธุุรื่กิิจปรื่ะกิันภััย [37]

 บัทที� 3: ขอบัเขติของสัญญาประกันภััย (Contract boundary)

 ใบบทนี�จีะมีป็ระเด็นสิำคัญอย้่ 2 เร่�อง เร่�องแรก ค่อเร่�องขีอง Coverage Period และอีกเร่�องจีะเกี�ยวีกับการ

นับวีันที�จีะเริ�มคุ�มครองหร่อวีันที�จีะเริ�มคำนวีณี

 ในเร่�องแรกขีองบทที� 3 นี� จีะมีตัวีละครที�สิำคัญอย้่ 2 ตัวี ก็ค่อ Coverage Term ซิ้�งก็หมายถ้้งระยะเวีลาตาม

สิัญญากรมธุรรม์ หร่อจีะเรียกวี่า Legal Term ก็ได� สิ่วีนอีกตัวีก็ค่อ Coverage Period ซิ้�งหมายถ้้งระยะเวีลาตาม

มาตรฐาน TFRS 17 หร่อจีะเรียกวี่า Accounting Term ก็วี่าได� ใจีควีามสิำคัญหลักก็ค่อการตีควีาม Coverage  

Period ออกมานั�นเอง

 โดยในธุุรกิจีป็ระกันวีินาศัภิัยนั�นอาจีจีะพิบเจีอ Coverage Period ที�มากกวี่าหร่อเท่ากับ Coverage Term 

 ยกตัวีอย่างเช่น สิมมติวี่าสิัญญาขีอง Engineering ค่อ 3 ป็ี (จีะมี Coverage Term ค่อ 3 ป็ี) แต่ Coverage 

Period นั�น อาจีจีะเป็็น 5 ป็ี ก็ได� (เพิราะจีะมีอีก 2 ป็ี ที�ต�องรับผู้ิดชอบเร่�อง Warrantee ตอนท�ายอีก 2 ป็ี จี้งทำให� 

Coverage Period นั�นยาวีกวี่า Coverage Term)

 ตัวี Coverage Period นี�จีะมีผู้ลในการป็ระเมินวี่าต�องใช�โมเดลไหนในการคำนวีณี 

 • ถ้�า Coverage Period <= 1 ป็ี นั�น จีะสิามารถ้ใช�โมเดลการคำนวีณีอย่างง่ายได� (ใน TFRS 17 จีะเรียกวี่า 

PAA Approach)

 • ถ้�า Coverage Period > 1 ป็ี นั�น จีะต�องมีการทำ PAA Eligibility Test อีกทีหน้�ง ถ้�าผู้่าน PAA Eligibility 

Test ได� ก็จีะสิามารถ้ใช�โมเดลการคำนวีณีอย่างง่ายได� (แต่สิ้ตรก็จีะไม่เหม่อนกับ PAA Approach ที� Coverage  

Period เท่ากับ 1 ป็ี) แต่ถ้�าไม่ผู้่าน PAA Eligibility Test แล�วีถ้้งจีะหันมาใช� โมเดลการคำนวีณีแบบทั�วีไป็ (GMM  

Approach) โดย fulfillment cash flow (ขีองวีิธุี GMM Approach ซิ้�งจีะอย้่ในบทหลัง) นั�น ก็จีะใช�ตาม Coverage 

Period ไป็ด�วีย
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 อีกตัวีอย่างหน้�ง ที�เป็็นตัวีอย่างป็กติก็เช่น Single Premium คุ�มครอง 3 ป็ี นั�น จีะมี Coverage Term 3 ป็ี 

และ Coverage Period 3 ป็ี  ซิ้�งในตัวีอย่างนี� มี Coverage Period > 1 ป็ี แต่อาจีจีะผู้่าน PAA Eligibility Test และ

ใช�เพิียง โมเดลการคำนวีณีอย่างง่าย (PAA Approach) ก็ได�

 มีอีกป็ระเด็นที�น่าสินใจีอย้่เร่�องหน้�งสิำหรับบริษััทป็ระกันภิัยต่อนั�นก็ค่อ Coverage Period ขีอง Risk  

attaching reinsurance (หร่อก็ค่อ สิัญญาป็ระกันภิัยต่อ) นั�นสิ่วีนใหญ่จีะยาวีกวี่า Coverage Period ขีอง สิัญญา

กรมธุรรม์ที�รับมาจีากบริษััทป็ระกัน เพิราะ สิัญญาป็ระกันภิัยต่อนั�นด้เป็็นชุด ๆ แบบ Treaty (ไม่ได�ด้เป็็นสิัญญา

กรมธุรรม์เหม่อนบริษััทป็ระกันภิัยทั�วีไป็)

 • เช่น Treaty ที�ต่ออายุ ป็ีละครั�ง และ Coverage Period ขีองกรมธุรรม์ค่อ 3 ป็ี ก็จีะได� Coverage Period 

ขีอง Treaty ค่อ 3 + 1 = 4 ป็ี

 • เช่น Treaty ที�ต่ออายุ 2 ป็ีต่อครั�ง และ Coverage Period ขีองกรมธุรรม์ค่อ 2 ป็ี ก็จีะได� Coverage  

Period ขีอง Treaty ค่อ 2 + 2 = 4 ป็ี

 สิรุป็ค่อ Treaty ขีองสิัญญาป็ระกันภิัยต่อนั�น ไม่ได�ด้ทีละกรมธุรรม์ มันจีะต�องเผู้่�อเวีลาให�มัน Run off ไป็ด�วีย 

และถ้�าต่ออายุ ทุกป็ี ก็หมายถ้้ง ต�องเผู้่�อเวีลา run off ไป็ 1 ป็ี แต่ถ้�าต�องต่ออายุทุก 2 ป็ี ก็หมายถ้้งวี่าต�องเผู้่�อเวีลา 

Run Off ไป็ 2 ป็ี เป็็นต�น ดังนั�นบริษััทป็ระกันภิัยต่อจี้งมีแนวีโน�มที�ต�องใช�หลักโมเดลการคำนวีณีแบบทั�วีไป็ (GMM 

Approach) เน่�องจีาก Coverage Period ที�มากกวี่า 1 ป็ี

 ในสิ่วีนสิุดท�ายขีองบทที� 3 นี� ก็จีะเป็็นเร่�องขีองการนับวีัน โดยตัวีละครในสิ่วีนนี�ก็จีะมี “Enter into  

contract” vs “Risk of contract incepts” vs “Valuation date” 

 • Enter into contract ค่อ วีันที�รับเบี�ยหร่อเงินเขี�ามา

 • สิ่วีน Risk of contract incepts ค่อวีันที�เริ�มคุ�มครอง (ถ้�าเกิดเหตุก่อนวีันนี�ค่อไม่จี่าย) 

 • ตัวีสิุดท�าย Valuation date ก็ค่อวีันที�ทำการป็ระเมิน 

 ดังนั�นเงินที�รับมาก่อนวีันที�เริ�มคุ�มครอง (Enter into contract เกิดขี้�นก่อน Risk of contract incepts) ก็จีะ

เรียกวี่า Advance Premium ซิ้�งเร่�องนี�ก็เป็็นเร่�องป็กติที�เคยอย้่ในหลักการเดิม ก่อนที�จีะมาอย้่ใน TFRS17 เพิียงแต่

หลักการเดิมนั�นจีะถ้่อเป็็นหนี�สิินอ่�น สิ่วีน TFRS17 นี�จีะถ้่อวี่าอย้่ในสิ่วีนหนี�สิินจีากการป็ระกันภิัยเลย (ทำให�มีควีาม

ต่างจีากเม่�อก่อนที�เม่�อก่อนนั�นจีะให�ถ้่อวี่าอย้่ใน accounting item จีำพิวีก prepaid premium)

 ตัวีอย่างเพิิ�มเติมที�มีการตีควีามและเห็นได�อย้่ทั�วีไป็ก็ค่อ

 • Enter into contract ที�อย้่วีันเดียวีกับ Risk of contract incepts ก็ค่อ การจี่ายเบี�ยแล�วีคุ�มครองเลย

 • Valuation date อย้่หลัง วีัน Risk of contract incepts นั�น ก็จีะเริ�ม คำนวีณี UPR จีากวีัน Risk of con-

tract incepts

 • พิวีกคุ�มครองก่อน แล�วีเงินสิดเก็บตามมาทีหลัง (อันนี�จีะถ้่อวี่า Risk of Contract incepts อย้่ก่อน Enter 

into contract พิวีกนี�ก็จีะเรียกคล�ายหลักการสิมัยก่อน ค่อจีะเรียกวี่า Due premium ก็ได�)

 สิรุป็ได�วี่า บทที� 3 นี�จีะกล่าวีถ้้งเร่�องเกี�ยวีกับระยะเวีลาและการนับวีันเป็็นหลัก โดยสิ่วีนที�สิำคัญที�จีะมีผู้ลกับ

บทหลัง ๆ  นั�นจีะเป็็นเร่�องเกี�ยวีกับการตีควีาม Coverage Period ที�จีะมีผู้ลกับการเล่อกใช�โมเดลการคำนวีณีและมีผู้ล

ต่อการรายงานงบการเงิน ซิ้�งจีะกล่าวีในบทที�เกี�ยวีขี�องกับเร่�องนี�โดยเฉพิาะในภิายหลัง
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 บัทที� 4: ระด้ับัของการจัด้กลุ�มสัญญาประกันภััย (Level of aggregation)

 บทที� 4 นี�จีะเน�นเร่�องการจีัดกลุ่มจีัดป็ระเภิทขีองแบบป็ระกันภิัย โดยป็ระเด็นสิำคัญค่อ การจีัด Portfolio 

ขีอง TFRS 17 นั�น จีะจีัดโดยเง่�อนไขี 2 อย่างนี� ค่อจีะต�องจีัดการด�วียกัน (Manage Together) และ มีลักษัณีะควีาม

เสิี�ยงที�คล�ายกัน (Similar Risk Nature) เช่น ระยะสิั�น และยาวี ควีรแยกออกจีากกัน เป็็นต�น

 บ่อยครั�งที�เราจีะเห็นวี่าในการจีัดกลุ่มขีองแบบป็ระกันภิัยในการรายงานแบบอ่�น เช่น ใน RBC ขีองบาง

ป็ระเทศันั�น บางทีก็จีัดกลุ่มโดยอ�างอิงถ้้ง การจีัดการด�วียกัน (Manage Together) แต่เพิียงอย่างเดียวี และไม่ได�นำ

เร่�อง ลักษัณีะควีามเสิี�ยงที�คล�ายกัน (Similar Risk Nature) มาพิิจีารณีาด�วีย และนั�นก็จีะทำให� TFRS 17 แตกต่างกับ 

RBC ได�

 แต่ในทางป็ฏิิบัติแล�วี ในการจีัดกลุ่มจีัดป็ระเภิทขีองแบบป็ระกันภิัยระหวี่าง RBC กับ TFRS 17 นั�น ควีรจีะ

สิอดคล�องกัน หร่ออย่างน�อย TFRS 17 ซิ้�งเป็็นมาตรฐานใหม่และใช�ขี�อม้ลค่อนขี�างเยอะ ควีรจีะมีควีามสิอดคล�องกับ

การจีัดกลุ่มจีัดป็ระเภิทตาม RBC ไป็เลย ซิ้�งจีะมีป็ระโยชน์ในเร่�องขีองการจีัดการฐานขี�อม้ลและไม่เป็็นภิาระต�นทุนกับ

ภิาคธุุรกิจีจีนเกินไป็

 จีุดสิังเกตขีองธุุรกิจีป็ระกันวีินาศัภิัยค่อ Marine, Fire, Engineering นั�นเป็็นได�ทั�งสิัญญาระยะสิั�นและระยะ

ยาวีได� เพิียงแต่ใน RBC ตอนนี� จีะจีัดให� Marine, Fire, Engineering เขี�าไป็อย้่ในสิัญญาระยะสิั�นเท่านั�น ซิ้�งก็ถ้่อวี่า

เป็็นเร่�องดีที�ทำให�การคำนวีณีไม่ยุ่งยาก และ TFRS 17 อาจีจีะย้ดหลักในการจีัดกลุ่มจีัดป็ระเภิทตามแบบ RBC ใน

ป็ัจีจีุบันเพิ่�อควีามไม่ยุ่งยากก็เป็็นได� ยกตัวีอย่างเช่น ในตอนนี� Portfolio ขีองธุุรกิจีป็ระกันวีินาศัภิัย ก็จีะมีการจีัดกลุ่ม

ถ้้ง 15 Class ตามแบบขีอง RBC และ TFRS 17 ก็น่าจีะสิามารถ้จีัดกลุ่มเป็็น 15 Portfolio ตาม 15 Class แบบนี�ได� 

 ที�สิำคัญค่อแต่ละบริษััทจีะต�องอธุิบายให�ได�วี่า แต่ละ Portfolio ที�จีัดกลุ่มมานั�น เราจีัดการมันด�วียกัน  

(Manage Together) และมีลักษัณีะควีามเสิี�ยงที�คล�ายกัน (Similar Risk Nature) จีริงหร่อไม่
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 ในสิ่วีนขีองรายงานงบการเงิน สิำหรับ Portfolio นั�น เราจีะเรียกวี่า Unit of Account of Presentation ซิ้�ง

สิุดท�ายก็เหม่อนกับการทำ Mini Financial Statement ที�มีงบกำไรขีาดทุน (P&L) กับ งบดุล (Balance sheet) ขีอง

แต่ละ Portfolio ออกมา เพิียงแต่เราจีะไม่เรียกมันวี่า Financial Statement เท่านั�นเอง ซิ้�งควีามยุ่งยากในเร่�องนี�ก็

ค่อ บางบริษััทขีนาดเล็กนั�น อาจีจีะไม่เคยทำพิวีกนี�มาก่อน เพิราะถ้�าจีะทำก็ต�องมี Income vs Expense และมี  

Bottom line ที�เป็็นกำไรขีองแต่ละ Portfolio 

 อีกสิ่วีนหน้�งที�ลงรายละเอียดลงมาจีาก Portfolio นั�น เราจีะเรียกวี่า Cohort และ Profitability ซิ้�งสิามารถ้

วีิเคราะห์ด้ได�พิร�อมกัน โดยเราจีะเรียกมันวี่า Unit of Account of Measurement

 ควีามยุ่งยากค่อ เม่�อก่อนนั�นเราสิามารถ้ด้วี่าบริษััทจีะกำไรอย่างไรตาม Portfolio หร่อ อาจีจีะด้ทั�งบริษััท

รวีมกันก็ได� แต่สิำหรับ TFRS 17 แล�วี จีะต�องมีการ Test แบบป็ระกันแต่ละตัวีก่อนที�จีะขีายวี่า แบบที�จีะขีายนั�นจีะมี

กำไรหร่อไม่ และถ้�าไม่กำไรนั�น จีะเรียกมันวี่าอะไร (ใน TFRS 17 จีะเรียกวี่า Onerous) นั�นก็แป็ลวี่า TFRS 17 บังคับ

ให�ต�องทำ pricing อย่างละเอียดและทำ Profitability Test ก่อนทุกตัวี และในจีุดนี�จีะเป็็นป็ระเด็นใหญ่ที�บริษััท

ป็ระกันวีินาศัภิัยในป็ระเทศัไทยจีะต�องหันมาทำ Pricing และ Profitability Test กันอย่างจีริงจีังมากขี้�นใน Product 

Level (ไม่สิามารถ้ทำแค่ตั�งราคาตาม tariff แล�วีก็เอาไป็ขีายเลย)

 อน้�ง ถ้�าต�องการจีะจีัดกลุ่มให�อย้่ในกลุ่มเดียวีกันนั�น บริษััทจีะต�องออกกรมธุรรม์ห่างกันไม่เกิน 1 ป็ีตามใน

มาตรฐานขี�อ 22 ขีอง TFRS 17

 ทั�งนี� ในการจีัดกลุ่ม Cohort นั�น ใน TFRS 17 ให�ทางเล่อกในการพิิจีารณีาใช� Underwriting year หร่อ  

Policy year ก็ได� ซิ้�งแน่นอนวี่า ธุุรกิจีป็ระกันวีินาศัภิัยนั�นป็กติจีะเล่อกใช� Underwriting year เพิราะต�องเก็บขี�อม้ล

เป็็น Transaction เวีลาจีัดกลุ่ม Cohort (ในทางกลับกัน ธุุรกิจีป็ระกันชีวีิตจีะเล่อกใช� Policy year ในการจีัดกลุ่ม 

Cohort)
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 อย่างไรก็ตาม บทควีามนี�ได�เขีียนขี้�นมาจีากควีามเห็นสิ่วีนตัวีขีองผู้้�เขีียนตามควีามเขี�าใจีถ้้งแนวีป็ฏิิบัติขีอง

ธุุรกิจีป็ระกันวีินาศัภิัยที�ได�รวีบรวีมมาจีากแถ้บป็ระเทศัเพิ่�อนบ�านขีองไทย ซิ้�งคัดมาเฉพิาะสิ่วีนที�คิดวี่าสิำคัญเท่านั�น

และอาจีไม่ได�ครอบคลุมถ้้งทุกควีามเป็็นไป็ได�ทั�งหมด






