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5.มูลคา วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
5.1 ขอสมมติที่สําคัญ
สมมติฐานการประมาณคาที่ดีที่สุด (Best Estimates) ที่ใชในการประเมินภาระผูกพันของกรมธรรม
ในอนาคตจะพิจารณา โดยการใชประสบการณที่ผานมาในอดีตจนถึงปจจุบันของบริษัท ทั้งนี้สมมติฐานที่เลือกจะ
ทําใหไดภาระผูกพันของกรมธรรมประกันภัยไมมากเกินความเปนจริง (Overstated) หรือนอยเกินความเปนจริง
(Understated)
5.2 ขอสมมติที่ใชในการวัดมูลคาสํารองสําหรับการประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
(1) สัญญาประกันภัยหลัก ใชวิธีคํานวณสํ
นวณสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (GPV) โดยใช
สมมติฐานคาประมาณการที่ดีที่สุดของสัญญารายบุคคลประเภทสามัญ ซึ่งอยูบนพื้นฐานของการใชขอจริงโดยการ
ใชประสบการณที่ผานมาเพื่อใชในการคํานวณภาระผูกพัน
(2) สัญญาแนบทายระยะยาว ใชวิธีการคํานวณสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (GPV)
โดยใชสมมติฐานคาประมาณการที่ดีที่สุด ซึ่งคํานวณจากประสบการณจริงและวิเคราะหรวมกับสวนภาคธุรกิจ
เนื่องจากขอมูลของบริษัท ยังมีจํานวนนอย
(3) คุมครองสิน เชื่อ มูลคาป จจุบันของผลประโยชนที่การั นตี และสํารองประกันภัยแบบเบี้ ย
ประกันภัยรวมที่ระดั
ระดับความเชื่อมั่นเปอรเซ็นตไทลที่ 75 ถูกคํานวณโดยวิธีสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัย
สุทธิ (NPV) ซึ่งคาที่ไดสูงกวาการคํานวณสํารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (GPV)
5.3 ขอสมมติติที่ใชในการวัดมูลคาสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น
วิธีการประเมินของสัญญาเพิ่มเติมประกันภัยประเภทสามัญระยะสั้น การคํานวณคาประมาณการที่ดี
ที่สุดของสินไหมทดแทนถูกคํานวณโดยวิธี Chain Ladder ปจจัยการพัฒนาการ (Development Factor) มี
สมมติฐานดังนี้
(1) ขอมูลที่นํามาคํานวณปจจัยการพัฒนาการกําหนดใหเปนรายไตรมาส
(2) คาเฉลี่ยปจจัยการพัฒนาการของคาสินไหมทดแทน จะใชวิธีคาเฉลี่ยยอนหลัง และมีการปรับ
เลือกปจจัยการพัฒนาการในไตรมาสที่มีความเสียหายขนาดใหญกวาคาเฉลี่ย
(3) สํารองสินไหมจากตารางการพัฒนาการสําหรับคาาสิสินไหมจาย และจากตารางการพัฒนาการ
สําหรับคาสินไหมที่เกิดขึ้นจากการคํานวณจะมีความผันผวนเนื่องจากบริษัทกําหนดใหอายุความเสียหายเปนไตร
มาส บริษัทเลือกปจจัยการพัฒนาการสําหรับสินไหมที่เกิดขึ้นจายในการประมาณการคาสินไหมทดแทนสมบูรณ
หากภายหลังขอมูลมีความเพียงพอแลววสํสําหรับการพัฒนา สําหรับสินไหมจะมีชวงระยะเวลากวางขึ้น

56
ทั้งนี้สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใหมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัย ระยะยาว
(Long-term
term technical reserves)
สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัย ระยะสั้น
(Short-term
term technical reserves)
ผลประโยชนตามกรมธรรมคางจาย
(Unpaid policy benefits)
หนี้สินอื่นตามกรมธรรมประกันภัย
(Due to insured)

หนวย: ลานบาท
ป 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
1,677.64
4,520.31
24.94

48.05

37.92
92

37.92

3.16
16

3.16

หมายเหตุ – ราคาบั ญชี หมายถึง มูล คา หนี้ สิ น จากสั ญญาประกัน ภั ย ที่ ป ระเมิน ตามมาตรฐานการบั ญชี มี
วัตถุประสงค หลักเพื่อใหนักลงทุนผูวิเคราะหทางการเงินเขาใจถึงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของหนี้สิน
จากสัญญาประกันภัยเปนที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลคาดังกลาวจะตอง
ผานการรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว
– ราคาประเมิมิน หมายถึง มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกั
ญ
นภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของ
บริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงคหลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย
และเพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีความสามารถในการจายผลประโยชน
ยผลประโย ชนตามสัญญาประกันภัยไดอยาง
ครบถวนแกผูเอาประกันภัย ซึ่งจะตองประเมินโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยที่ไดรับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียนตามหลักการทางคณิต ศาสตรป ระกันภั ยที่ไดรับ การยอมรับ สมมติฐานที่ใชในการ
ประเมินจะตองสอดคลองกับประสบการณจริงหรือในกรณีที่บริษัทมีขอมูลไมเพียงพออาจอางอิง
จากประสบการณ ของอุ ต สาหกรรมและปรั บ ให เ หมาะสมกับ ลั กษณะเฉพาะของพอร ต การรั บ
ประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลคาสํารองประกันภัยดังกลาวจะตองรวมถึงคาเผื่อความผัน
ผวน (Provision
sion of Adverse Deviation: PAD) ซึ่งเปนไปตามที่ คปภ
คปภ. กําหนด
ขอสังเกต ในบางชวงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกตาง
ระหวางราคาบัญชีและราคาประเมินของ อยางมีนัยสําคัญ อันเนื่องมาจากวัตถุประสงคและวิธีการที่แตกตางกัน
ในการประเมินตามที่กลาวไวขางตน ทั้งนี้ผูที่จะนําขอมูลไปใชควรศึกษาและทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคแนว
ทางการประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองใหถี่ถวนกอนตัดสินใจ
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6. การลงทุนของบริษัท
6.1 นโยบายการลงทุนของบริษัท
เนื่องจากการลงทุนเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานและความ
งานและความมั่นคงของบริษัท เพื่อใหได
ผลตอบแทนที่เพียงพอภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับและสอดคลองกับภาระผูกพันที่มีอยู บริษัทจึงกําหนดเปนกรอบ
นโยบายการลงทุนดังนี้
 การดําเนินงานดานการลงทุน ตองไมขัดตอประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
 ตลอดระยะเวลาการลงทุนตองมีการประเมินมูลคายุติธรรมตามหลักเกณฑที่ คปภ.กําหนด
และตองดํารงเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนไดตามที่กําหนด
 ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและสัดสวนการลงทุน ตามแผนการลงทุนที่ผานการอนุมัติ
โดยคณะกรรมการการลงทุน
 ตองมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนอยางเปนระบบและมีระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน
 การลงทุนตองพิจารณาใหความสําคัญกับความสอดคลองของสินทรัพยและหนี้สินของบริษัท
 บริษัทจะทําการลงทุนในสินทรัพยหรือตราสาร ที่ผูปฏิบัติงานมีความรู ความเขาใจในความ
เสี่ยงที่เกี่ยวของและมีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานแลวเทานั้น
 การลงทุนใหกูยืมโดยมีทรัพยสินจํานองหรือจํานําเปนประกันตองมีการวิเคราะหความเสี่ยง
ของผูกูและความเสี่ยงของทรัพยสินที่จํานองหรือจํานําเปนประกัน รวมทั้งใหติดตามสถานะ
ลูกหนี้อยางสม่
ง ําเสมอดวย
 การลงทุนที่ไมเปนไปตามนโยบายหรือเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวนี้จะตองนําเสนอคณะกรรมการ
การลงทุนเพื่อขออนุมัติกอนดําเนินการทุกครั้ง
6.2 วัตถุประสงคการลงทุนของบริษัท
เพื่อดําเนินกิจกรรมการลงทุนของบริษัทใหมีผลตอบแทนที่เพียงพอภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับและ
สอดคลองกับภาระผูกพันที่มีอยู และมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ไมกอใหเกิดความเสียหายโดยรวมแก
บริษัท โดยยึดหลักการดําเนินนโยบายการลงทุนของสํานักงาน คปภ. เปนสําคัญ
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ประเภทสินทรัพยลงทุน
เงิ น ฝากสถาบั น การเงิ น และบั ต รเงิ น ฝาก
สถาบันการเงิน
ตราสารหนี้ (พัพั น ธบั ต ร,หุ
ร  น กู,ตั๋ ว สั ญ ญาใช
เงิ น ,ตั๋ ว แลกเงิ น ,หุหุ น กู แ ปลงสภาพ และ
สลากออมทรัพย)
ตราสารทุน (ไม
ไมรวมเงินลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวม)
หนวยลงทุน
เงิน ใหกูยื มโดยมีกรมธรรมป ระกันภั ย เป น
ประกัน
เงินใหกูยืม และเงินใหเชาชื้อรถและใหเชา
ทรัพยสินแบบลิสซิ่ง
ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ซื้ อ หุ น หุ น กู หน ว ย
ลงทุน
ตราสารอนุพันธ
เงินลงทุนอื่น
รวมสินทรัพยลงทุน

หนวยย: ลานบาท
มูลคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ป 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
139.60
139.60
2,643.06

2,711.92

116.82

116.82

563.69
248.97

563.69
273.20

844.80
-

843.80
-

4,556.94

4,649.03

หมายเหตุ
– ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพยและหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
– ราคาประเมิมิน หมายถึง มูลคาหนี้สินจากสัญญาประกั
ญ
นภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อ
วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ในการกํ า กั บ ความมั่ น คงทางการเงิ น ของบริ ษั ท ประกั น ภั ย และเพื่ อ ให มั่ น ใจว า บริ ษั ท มี
ความสามารถในการจายผลประโยชนตตามสั
ามสัญญาประกันภัยไดอยางครบถวนแกผูเอาประกันภัย

