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3. การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management: ERM)) และการบริหารสินทรัพยและ
หนี้สิน (Asset Liability Management: ALM)
3.1 การบริหารความเสี่ยงขององคกร (Enterprise Risk Management: ERM)
RM)
3.1.1 นโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท
บริษัทฯ จัดใหมีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมตามประกาศ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเปนผูกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และใหฝาย
บริหาร ความเสี่ยงทําหนาที่ในการนํานโยบายที่กําหนดไวไปสื่อสารและติดตามดูแลใหเกิดการปฏิบัติตาม
แนวทางที่กําหนดไว และรายงานผลใหคณะกรรมการบริ
ณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ นโยบายบริหารความ
เสี่ยงไดถูกกําหนดเปนลายลักษณอักษรและสงหนวยงานกํากับดูแลเปนประจําทุกป รวมทั้งใหแนใจวา การบริหาร
ความเสี่ย งของบริษัทฯ ดํ าเนิ นการไดอยางเหมาะสมเปน ไปตามนโยบายที่กําหนด สอดคลองกับกลยุทธของ
องคกร และมั่นใจได
นใจไดวาครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสําคัญขององคกรไดอยางครบถวน
ปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอธุรกิจประกันชีวิตและบริษัทที่สําคัญๆ ไดแก
(1) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ (Economic)
ปจจัยตางๆ จากภายนอกอาจสงผลกระทบแกลูกคาทําใหรายไดหลักของบริษัท อาทิ
เชน เบี้ยประกันภัยปแรกและเบี้ยประกันภัยปตอ ทําใหลูกคาหรือผูเอาประกันภัยตัดสินใจไมซื้อประกันภัยรวมถึง
ไมชําระเบี้ยประกันภัยปตอเพื่อเปนการปองกันและแกไขทางบริษัท
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท
บริษัทฯ ไดมีการนําสถิติตาง ๆ ที่มีอยูมาใชเพื่ออในการวางกลยุ
ในการวางกลยุทธทางการตลาดเพื่อ
มุงเนนเจาะตลาดที่ยังมีผลกําไร มีแนวโนมการเจริญเติบโตดี พัฒนาและนําผลิตภัณฑใหมที่สามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดในทุกเพศ และทุกวัย นอกเหนือจากการมีผลิตภัณฑที่หลากหลายไวคอยบริการแลว
บริษัทยังไดมีการแจงใหลูกคาไดรรัับทราบและเขาใจถึงผลของการมีหรือถือกรมธรรมตอไปและผลเสียของการ
ยกเลิกกรมธรรมหรือการปลอยใหกรมธรรมขาดผลบังคับ นอกจากนี้บริษัทยังใหคําแนะนําที่เหมาะสมทั้งในการ
เลือกซื้อแบบประกันและการแกไขปญหาตางๆ อีกดวย
(2) ปจจัยดานการลงทุนและตนทุนการดําเนินธุรกิจ (Investment and Capital)
จากลักษณะของธุรกิจประกันชีวิตที่ผลกําไรสวนใหญจะมาจากการนําเบี้ยประกันภัยที่
บริษัทไดมานั้นไปลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทนใหสูงกวาภาระผูกพันตอผูเอาประกั
ประกันภัยในอนาคต ดังนั้น เมื่อเกิด
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ อันจะสงผลกระทบตออัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารหนี้หรือตราสารทุน รวมถึงอัตรา
แลกเปลี่ยนแลวยอมสงผลกระทบตอผลกําไรของบริษัทดวยเชนกัน ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงดังกลาว
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แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท
บริษัทฯ ไดมีแนวทางการปองกันและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยมีกระบวนการ
พิจารณาการลงทุนอยางรอบคอบ และมีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงประเภท
หลักทรัพยเก็งกําไร และจะเนนการลงทุนในสินทรัพยที่มีคุณภาพและใหผลตอบแทนที่แนนอนสม่ําเสมอ รวมถึงมี
การลงทุนโดยการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพยหลายๆ ประเภท เพื่อสรางความสมดุลและลด
ความผันผวนของผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยแตละประเภท
นอกจากนี้ เ พื่อเป น การป องกัน การผั น ผวนของอัต ราดอกเบี้ ย บริ ษัท มีการพัฒ นา
ผลิตภัณฑที่มีการตั้งคาเผื่อความเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยไวในระดับหนึ่ง รวมถึงใในการออกผลิตภัณฑ
บริษัทยังคํานึงถึงตนทุนการดําเนินงาน จึงมีการออกแบบผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงเงินกองทุนของบริษัทและภาระ
ผูกพันที่บริษัทจะตองมีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อปองกันไมใหเกิดความไมสมดุลกันระหวางกระแสเงินสด
รับ (Cash In-Flow) และกระแสเงินสดจาย (Cash Out-Flow) ที่เกิดขึ้นในอนาคต
(3) ปจ จั ย ด า นบุ ค ลากรและกระบวนการทํา งาน (Human

Resource

and

Business Process)
ธุรกิจประกันชีวิตเปนธุรกิจที่ตองอาศัยบุคลากรที่มีความชํานาญและประสบการณใน
สายงาน ซึ่งเปนปจจัยหลักที่เกื้อหนุนตอความมีประสิทธิภาพของบริการและผลิตภัณฑของบริษัท ดังนั้น ปญหา
การขาดพนักงานที่มีความชํานาญและประสบการณอาจทําใหบริษัทมีความสามารถในการแขงขันลดลง หรืออาจ
กอใหเกิดผลเสียหายตอการดําเนินธุรกิจได เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยง บริ
บริษัทจึงไดมีแนวทางการดําเนินการใน
เชิงปองกันและแกไขตางๆ อาทิ เชน มีการทุมเทพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง
เพื่อสรางกําลังคนทดแทน เสริมสรางขวัญกําลังใจ สรางบรรยากาศใหเหมาะแกการทํางาน พิจารณาผลตอบแทน
ใหเหมาะสมและเปนธรรมในระดับที่สสามารถเปรี
ามารถเปรียบเทียบไดกับบริษัทอื่นในธุรกิจ ปจจัยดานกระบวนการทํางาน
ถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาปจจัยดานบุคคลากรเชนกัน จากสภาวะการแขงขันทางธุรกิจที่
คอนขางสูง ทําใหบริษัทจําเปนตองมีกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และสามารถ
และสามารถสราง
ความพึงพอใจใหแกผูบริโภค ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันและจัดการความเสี่ยงที่สงผลกระทบตอบริษัท
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท
บริ ษั ทฯ มี แนวทางการบริ ห ารและจั ด การความเสี่ ย ง อาทิเ ช น มีก ารจั ด ทํา คูมื อ
ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ใช เ ป น แนวทางในการดํ า เนิ น งานได อย า งถู กต อ ง มีก ระบวนการตรวจสอบและติ ด ตามการ
ดําเนินงานเพื่อใหมั่นใจวากระบวนการทํางานตางๆ สามารถดําเนินการไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ มีการ
จัดทําแผนงาน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ โดยแผนดั
โดยแผนดังกลาวจะไดรับการปรับปรุงไปตามสถานการณและสภาพ
เศรษฐกิจในขณะนั
จในขณะนั้น นอกจากนี้งานดานปฎิบัติการตางๆ ยังไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากฝายบริหารเปนตน
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(4) ปจ จัยดา นความปลอดภัยของระบบขอมูลสารสนเทศ (Information

and

Technology)
บริษัทฯ มีขอมูลของลูกคาและคูคาเปนจํานวนมากและขอมูลบางอยางถือเปนขอมูลที่
มีความสําคัญตอ การดําเนินธุรกิจ รวมถึงเปนความลับไมสามารถเปดเผยออกไปสูภายนอกได ดังนั้น เพื่อเปน
การปองกัน ความเสี่ยงที่มีในหลายๆ รูปแบบ เชน การลักลอบสําเนาขอมูล หรือการทําลายขอมูล ขอบกพรอง
ของอุ ป กรณ ทางด านเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ใช ในการจั ด เก็ บ ข อมู ล เช น ระบบการสํ า รองข อมู ล หรื อจาก
เหตุการณภายนอก เชน การลักลอบเขาถึงระบบขอมูล (Hacker) เพื่อทําลายหรือนําขอมูลของบริษัทไปใชอยาง
ผิดกฏหมาย
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท
บริ ษัทฯ จึ งมีการบริ ห ารความเสี่ ย งที่เ กี่ย วของกับ ความปลอดภั ย ของระบบขอมูล
สารสนเทศ อาทิ เชน กําหนดใหมีนโยบายการปองกันระบบขอมูลสารสนเทศ โดยผูใชงานระบบทุกคนจะมีการ
ลงทะเบียนและ กําหนดสิทธิ์เขาถึงขอมูล จัดใหมีระบบปองกันไวรัส จัดใหมีระบบ Firewall ที่ใชปองกันการเจาะ
ขอมูลจาก
ภายนอก และมี ก ารกํ า หนดสิ ท ธิ์ ใ นการดาวน โ หลด (Download) ข อ มู ล จาก
อินเตอร
นเตอรเน็ทใหแกพนักงาน จัดใหมมีีระบบสํารองขอมูล อาทิ การสํารองขอมูลใสเทป (Backup to Tape) เปนตน
(5) การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business
Business Continuity Management: BCM)
แผนรองรั บ ความต อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ เป น แผนงานเพื่ อ ใช ใ นการตอบสนองและ
ปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆ ไมวาจะเปนภัยจากธรรมชาติ หรือภัยที่เกิดขึ้นจากมนุษย อาทิ
อัคคีภัย พายุ แผนดินไหว การประทวง และจราจล เปนตน ซึ่งภัยดังกลาวอาจสงผลใหการ
ารดําเนินงานของบริษัท
ตองหยุดชะงังักหรือไมตอเนื่อง
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท
บริษัทฯ ไดจัดทําแผนการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง (Business
Business Continuity Plan: BCP
BCP)
และใหมีการทดสอบเปนประจําอยางนอยปละครั้ง เพื่อใชในการบริหารจัดการเมื่อเกิดภาวะหยุดชะ
ชะงักทางธุรกิจที่
นอกเหนือความคาดหมาย อันจะเปนการสรางความเชื่อมั่นตอผูที่มีสวนไดเสียของบริษัทวาบริษัทยังสามารถ
ใหบริการไดอยางตอเนื่องไมหยุดชะงัก และจะกลับมาดําเนินธุรกิจไดตามปกติภายในระยะที่เหมาะสม
(6) การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
การฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายลางสูง ถือเปนอาชญกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งนานาชาติตระหนักและใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง
โดยประเทศไทยไดมีพระราชบั
ชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิ
และปราบปรามการฟอ น พ.ศ.2542
2542 และพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
พ.ศ. 2559 ที่ใชบังคับกับการนี้ ดังนั้น เพื่อเสริมสรางความนาเชื่อถือและความมั่นใจในดานการบริการที่มีความ
โปรงใสและสอดคลองกับกฎหมาย

50
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท
บริษัทฯ จึงไดดําเนินการจัดทํานโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติและประกาศบริษัท ซึ่ง
สอดคลองกับกฎหมายดังกลาว มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติและประกาศบริษัททุกป
เพื่อใหสอดคลองกับขอกฎหมายที่เปนปจจุบัน อีกทั้ง บริษัทไดจัดใหมีการอบรมใหความรูแกบุคลากรของบริษัท
มีการกํากับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานเพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรของบริษัทสามารถทํางานไดถูกตองตาม
กฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ในประเด็นดังตอไปนี้
(11) การรู จั ก ตั ว ตนลู ก ค า และการตรวจสอบเพื่ อ ทราบข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ
ลูกคา (KYC/CDD)
(22) การประเมินระดับความเสี่ยงของลูกคาเกี่ยวกับการฟอกเงิน (AML Risk Level)
(33) การรายงานธุรกรรมทรัพยสิน ธุรกรรมเงินสดและธุรกรรมที่มีเหตุกับควรสงสัย
และธุ ร กรรมที่ ไ มส ามารถตรวจสอบเพื
อบเพื่อ ทราบขอ เท็จ จริ ง เกี่ย วกับ ลู กค า ไปยั ง
หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่กํากับดูแล
(44) มี ร ะบบงานควบคุ มดู แลที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การกํ ากั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ส อดคล องกั บ
กฎหมาย
ทั้งนี้ เพื่อใหบุคลากรของบริษัทมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตาม
กฎหมายและเปนการปองกันไม
นไมใหผูที่กระทําผิดหรือผูที่มีวัตถุประสงคในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการร าย และการแพร ข ยายอาวุ ธ ที่มีอานุ ภ าพทําลายล างสู ง มาใช บ ริ ษัทเป น ช องทางในการกระทํ า
ความผิด โดยบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในขอนี้เปนอยางยิ่งและกําหนดใหบุคลากรทุกคนตองปฏิบัติตามโดย
เครงครัดและสม่ําเสมอ
3.2 การบริหารสินทรัพยและหนี้สิน (Asset Liability Management: ALM)
กระบวนการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน เปนกระบวนการบริหารจัดการโครงสรางของสินทรัพยและ
หนี้สินในงบการเงิน รวมทั้งภาระผูกพันตางๆ เพื่อใหไดผลตอบแทนที่สอดคลองกับความเสี่ยงที่อยูในระดับที่
องคกรยอมรับได ซึ่งเกี่ยวของกับความเสี่ยงดานสภาพคลอง และความเสี่ยงตลาดที่มาจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯกําหนดใหคณะกรรมการลงทุนมีหนาที่กําหนดแนวทางการบริหารสภาพคลอง และแนวทาง
การจัดการโครงสรางสินทรัรัพยและหนี้สินที่มีสภาพคลอง ระยะเวลา ตนทุนการเงิน และผลตอบแทนที่แตกตางกัน
เพื่อใหไดผลตอบแทนตามที่คาดหวัง ดังนี้
(1) พิจารณาความสอดคลองกันดานระยะเวลาของสินทรัพยและหนี้สิน เพื่อรองรับการ
ชําระภาระหนี้สินในแตละชวงระยะเวลา เพื่อควบคุมมิใหมีสวนตางของสิสินทรัพยและหนี้สินเกินกวาที่ควรในแตละ
ชวงเวลา (Time bucket)
(2) พิจารณาคุณลักษณะของสินทรัพยใหมีคุณภาพและสภาพคลองที่เหมาะสมกับสภาพ
ตลาด เพื่อควบคุมคุณภาพโดยรวมของสินทรัพยเพื่อจํากัดความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลคาสินทรัพย
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(3)
พิ จ ารณาลั ก ษณะของผลตอบแทนของสิ
องสิ น ทรั พ ย แ ละต น ทุ น ของหนี้ สิ น
(Fixed/Floated) และภาระผูกพัน รวมทั้งพิจารณาผลกระทบกรณีการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยและราคาตลาด
ที่มีตอมูลคาของทั้งสินทรัพย และหนี้สิน
(4) พิจารณาผลกระทบของแผนการนําผลิตภัณฑใหมเขามาในโครงสรางหนี้สิน เพื่อ
กําหนดแนวทางการจัดการกั
รกับ mismatch ทั้งเรื่องระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ย
(5) พิจารณาผลกระทบตอเงินกองทุนจากการเปลี่ยยนแปลงของโครงสร
นแปลงของโครงสรางสินทรัพยและ
หนี้สินรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมที่มีตอมูลคาของทั้งสินทรัพย และหนี้สิน
คณะกรรมการลงทุนมีการประชุมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีฝายลงทุนเปนผูจัดทําขอมูล
ประกอบการควบคุมและการตัดสินใจ เชน ขอมูลกระแสเงินสด Maturity Gap รายงานการทดสอบผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รายงานการกระจุกตัวของสินทรัพย และหนี้สิน และรายงานการค
และรายงานการควบคุม
เพดานความเสี่ยงตางๆ เปนตน
4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณไดและมีนัยสําคัญอันอาจมีผลกระทบตอฐานะการเงิน
ของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยตอ ความเชื่องโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงภัย และการกระจุก
ตัวของภัย
4.1 ความเสี่ยงดานการรับประกันภัย
ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราการตาย อัตราการเจ็บปวย อัตราความ
คงอยู หรืออัตราคาใชจาย ที่เกิดขึ้นจริงแตกตางจากสมมติฐานที่ไดประมาณการไว ทําใหเกิดผลกระทบทางลบกับ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งการบริ
การบริหารความเสี่ยงดานการรับประกันภัยของบริษัทฯ เริ่มจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑประกันชีวิต โดยบริษัทฯมีคณะทํางานพัฒนาผลิตภัณฑซึ่งมีหนาที่ในการสรางแนวคิดและพัฒนาสินคา
ใหเปนไปตามความตองการของกลุมเปาหมาย และสอดคลองกับกลยุทธในการดําเนินงานภายใตกรอบนโยบาย
ความเสี่ยงของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการกําหนดแนวทางในการพิจารณารับประกันที่เปนมาตรฐานตามแบบประกัน
อายุและเพศไวอยางชัดเจนในการคัดเลือกภัยจากกลุมเปาหมายที่ตองการทําประกันชีวิต โดยพิจารณาจากปจจัย
ตางๆ ไดแก อัตรามรณะ ความคงอยูของกรมธรรม หรือความสามารถในการชํ
ความสามารถในการชําระเบี้ยประกันภัยของผูเอาประกัน
ดวยเชนกัน และเมื่อรับประกันภัยแลว บริษัทฯยังไดดําเนินการประเมินความเพียงพอของสํารองประกันภัยและ
กองทุนตามระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เพียงพอและสูงกวาเกณฑที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทฯ
จะสามารถรองรับความเสี
มเสี่ยงที่อาจจจะเกิดขึ้นในอนาคตได
บริษัทฯมีการทบทวนขอสมมติอยางสม่ําเสมอเพื่อใหมั่นใจวาขอสมมติที่ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑและ
การทดสอบความพอเพียงของหนี้สินและการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทฯเปนปจจุบัน ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลัก
ดานการรับประกันภัยของบริษัทฯ ประกอบด
ประกอ วย
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(1) ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ทั้งนี้บริษัทฯมีแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดใหคณะทํางานบริหารเงินกองทุนคอยติดตาม ประเมิน
และรายงานปจจัยเสี่ยงละดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI
KRI : Key Risk Indicators) อยางใกลชิด รวมถึงการบริหาร
สินทรัพยและหนี้สิน (Asset
Asset and Liability Management : ALM) ดวยการทํา Duration Matching เพื่อลด
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัต ราดอกเบี้ยทั้งในฝงของสินทรัพย และหนี้สิ น และทดสอบภาวะวิ กฤต
(Stress test) ภายใต
ยใตสถานการณสมมติตางๆ (Scenario test) ทั้งปจจุบันและลวงหนาอยางสม่ําเสมอ เพื่อการ
วางแผนการบริหารสินทรัพยและหนี้สินไดอยางเหมาะสม
(2) ความเสี่ยงดานการออกแบบผลิตภัณฑ
ความเสี่ยงดานการออกแบบผลิตภัณฑ หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ออกและพัฒนาผลิดภัณฑ ใหเปนที่ตองการของตลาดและมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคทางธุรกิจของบริษัทฯ
รวมถึงการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแบบประกันภัยที่มีอยูเดิมดวย โดยที่บริษัทฯ มีการกําหนดกระบวนการที่มี
การควบคุมตั้งแตการคิดคน การพัฒนา การทดสอบ และการนํ าเสนอขออนุมัติ ตอผูมีอํานาจอนุ มัติกอนการ
นําเสนอขาย อีกทั้งยังมีกระบวนการติดตามภายหลังการออกผลิตภัณฑเพื่อควบคุมใหอยูในระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได
4.2 ความออนไหวของความเสี่ยงดานการรับประกันภัย
สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
เดิมบริษัทฯคํานวณสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวดวยวิธีสํารองเบี้ย
ประกันภัยสุทธิชําระคงที่ (Net
Net Level Premium Valuation : NPV) ซึ่งใชขอสมมติคงที่ไมเปลี่ยนแปลงตลอด
อายุกรมธรรม (Lock-in
in Assumption) สงผลใหการคํานวณสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
ไมไดรับผลกระทบจากอัตรามรณะ อัตราการขาดอายุ หรืออัตราคิดลดที่เปลี่ยนแปลง เพื่อใหเปนไปตามมาครฐาน
การายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย
ตอมา ณ สิ้นป 2559 บริษัทฯเปลี่ยนคํานวณตามวิธีสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม
(Gross Premium Valuation
uation: GPV) ซึ่งใชขอสมมติที่เปนปจจุบัน และใชอัตราคิดลด ซึ่งคํานวณมาจาก Riskfree rate + illiquidity premium (โดยคํ
( านวณจากรอยละ 40 ของสวนตาางของอั
งของอัตราดอกเบี้ยที่อางอิงจากหุนกู
เอกชนที่มีอันดับความนาเชื่อถือระดับ A) ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานฯฉบับดังกลาว
สํารองคาสินไหมทดแทน
บริ ษัทฯบัน ทึกสํ ารองคาสิ นไหมทดแทนสํ าหรั บ สั ญญาประกันภั ย ระยะสั้ น สํ าหรั บ ความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแลวแตบริษัทฯยังไมไดรับรายงาน (Incurred
Incurred but no reported : IBNR) ดวยขอสมมติที่ใชใน
วิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย โดยขอสมมติสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอการประมาณการ คือ อัตราเงินเฟอ
ของคารักษาพยาบาลที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจทําใหสํารองที่ประมาณการไวต่ํากวาที่คาดวาจะเกิดขึ้น
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ในอนาคต อยางไรก็ตาม เนื่องจากสัดสวนของเงินสํารองคาสินไหมทดแทนเมื่อเปรียบเทียบกับสํารองปร
รองประกันภัย
สําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวนั้น มีอัตราสวนต่ํากวารอยละ 1 ดั้งนั้นการเปลี่ยนแปลงขอสมมติของการ
คํานวณเงินสํารองคาสินไหมทดแทนนี้ จึงไมสงผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงของกําไรหรือ
ขาดทุน บริษัทฯจึงไมไดทําการทดสอบความออนไหวของความเสี่ยงดานการรั
นการรับประกันภัยเกี่ยวกับสํารองคา
สินไหมทดแทน
4.3 การกระจุกตัวของความเสี่ยงดานการรับประกันภัย
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว คือ ความเสี่ ยงที่บริ ษัทฯอาจไดรั บผลกระทบอยางมีส าระสําคัญจาก
เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งทั้งนี้ บริษัทฯบริหารความเสี่ยงดานการกระจุกตัวโดยการ
โดยการจัดสัดสวนการขายผลิตภัณฑ
ประกันชีวิตใหกระจายในกลุมลูกคาที่หลากหลายทั่วภูมิภาคในประเทศไทย โดยเหตุการณที่อาจมีผลกระทบจาก
การกระจุกตัวของผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดแก
(1) การเปลี่ ย นแปลงของแนวโน มอัต ราการมรณะของประชากร ด วยเทคโนโลยีทาง
การแพทยปจจุบันซึ่งสงผลใหประชากรมีอายุเฉลี่ยที่ยืนยาวนานขึ้นอาจสงผลกระทบการจายผลประโยชนที่เพิ่ม
สูงขึ้นตอผลิตภัณฑประเภทบํานาญ เปนตน
(2) การเปลี่ยนแปลงในปจจัยทางดานตลาดการเงิน เชน การลดลงของอัตราดอกเบี้ย
อยางมีสาระสําคัญอาจสงผลกระทบทางลบต
ผลกระทบทางลบตอผลิตภัณฑของบริษัทที่มีการรับรองผลประโยชนทางกรมธรรม เปน
ตน
ผลิตภัณฑที่บริษัทจําหนายอยูในปจจุบัน
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Product Name ENG
Advance Return 10
Advance Return 10 plus
A-LIFE
LIFE Protection Plus
Safe5c
Smart Investment 3
A LIFE Smart Premium
Return
Smart Return 10
Smart Return 1R
Smart Return II
Smart Umbrella

Product Name Thai
แอดวานซ รีเทิรน 10
แอดวานซ รีเทิรน 10 พลัส
เอไลฟ โพรเทคชั่น พลัส
เซฟ 5 ซี
สมารท อินเวสทเมนท 3
เอไลฟ สมารท พรีเมียม รี
เทิรน
สมารท รีเทิรน 10
สมารทรีเทิรน 1 อาร
สมารทรีเทิรน 2
สมารทอัมเบรลรา

Product Type
ออมทรัพย
ออมทรัพย
ออมทรัพย
ออมทรัพย
ออมทรัพย
ออมทรัพย
ออมทรัพย
ออมทรัพย
ออมทรัพย
ตลอดชีพ

54
No.
11
12
13

15
16
17
18
19
20
21

Product Name ENG
A LIFE Smart Valued Return
Term Life 5
A LIFE HappyReturns3/3
(325)
A LIFE HappyReturns 3/3
(310)
A LIFE Annuity 2 90/1
Save 7 (4.0)
Save 7 (4.5)
Smart Planning
A LIFE Smart Saving 10/5
Smart Saving 2/1
A LIFE A Smart Saving 2/1

22
23
24

A LIFE Easy 3/1
Smart Term Bronze
Strike 3

14

Product Name Thai
เอไลฟ สมารท แวลู รีเทิรน
เทอมไลฟ 5
เอไลฟ แฮปป รีเทิรน 3/3
(325)
เอไลฟ แฮปป รีเทิรน 3/3
(310)
เอไลฟ บํานาญ 2 90/1
เซฟ 7(4.0)
เซฟ 7(4.5)
สมารท แพลนนิ่ง
เอไลฟ สมารท เซฟวิ่ง 10/5
สมารท เซฟวิ่ง 2/1
เอไลฟ เอ สมารท เซฟวิ่ง
2/1
เอไลฟ อีซี่ 3/1
สมารทเทอม บรอนซ
สไตรค 3

Product Type
ออมทรัพย
ชั่วระยะเวลา
ออมทรัพย
ออมทรัพย
บํานาญ
ออมทรัพย
ออมทรัพย
ออมทรัพย
ออมทรัพย
ออมทรัพย
ออมทรัพย
ออมทรัพย
ชั่วระยะเวลา
ออมทรัพย

