5. มูลค่ า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้ นิ จากสัญญาประกันภัย
สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
บริ ษัทฯ กําหนดมูลค่าของสํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว โดยวิธีคํานวณสํารองประกันภัยแบบเบี ้ย
ประกันภัยสุทธิสาํ หรับราคาบัญชี
กระบวนการที่เกี่ยวข้ องในการกําหนดสมมติฐาน
บริ ษัทฯ กําหนดสมมติฐานที่เกี่ยวข้ องกับอัตรามรณะ อัตราทุพพลภาพ อัตราคิดลดสําหรับเบี ้ยประกันภัยและมูลค่าเวนคืน
เงินสด โดยจัดทําขึ ้นเมื่อมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย ข้ อสมมติเหล่านี ้ถูกกําหนดให้ คงที่และใช้ ในการคํานวณหนี ้สินตลอดช่วงอายุสญ
ั ญา
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ มิได้ มีการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานใดๆ จากปี ที่แล้ ว
สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน้
สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะสันประกอบด้
้
วยสํารองค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนค้ างจ่าย และ
สํารองเบี ้ยประกันภัย
กระบวนการที่เกี่ยวข้ องในการกําหนดสมมติฐาน
บริ ษั ท ฯ กํ า หนดสํ า รองค่ า สิ น ไหมทดแทนและค่ า สิ นไหมทดแทนค้ างจ่ ายตามข้ อ มูล จากประสบการณ์ ข องบริ ษั ทฯ
(Claim assessment) ข้ อสมมติฐานที่ใช้ ในการประมาณการมีจดุ มุ่งหมายเพื่อให้ ผลลัพธ์ของประมาณการหนี ้สินเพียงพอและ
ครอบคลุมหนี ้สินที่เกิดจากสัญญาประกันภัยเท่าที่สามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีความไม่แน่นอนในการประมาณการหนี ้สินสําหรับค่าสินไหมทดแทน ซึง่ มีโอกาสที่คา่ สินไหมทดแทน
สุดท้ ายอาจมีผลแตกต่างอย่างเป็ นสาระสําคัญกับหนี ้สินที่ได้ ประมาณการไว้
ประมาณการหนี ้สิน ณ วันที่รายงาน ประกอบด้ วยประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นทังหมด
้
ณ วันที่รายงาน
ไม่วา่ จะได้ รับรายงานหรื อไม่ก็ตาม
สําหรับการประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ ้นแต่ยงั ไม่ได้ รับรายงาน (Incurred But Not Reported : IBNR) บริ ษัทฯ ได้
ใช้ วิธี Chain Ladder, Expected Loss Ratio และ Bornhuetter-Ferguson ทังนี
้ ้ นักคณิตศาสตร์ ประกันภัยเลือกใช้ วิธีที่
เหมาะสมมากที่สดุ ตามลักษณะของข้ อมูลทีม่ ีอยูแ่ ละประสบการณ์ของบริ ษัทฯ

สําหรับข้ อมูลเชิงปริ มาณมีรายละเอียด ดังนี ้

รายการ
สํารองประกันภัยสําหรับสัญญา
ประกันภัย ระยะยาว
(Long-term technical reserves)
สํารองประกันภัยสําหรับสัญญา
ประกันภัย ระยะสัน้
(Short-term technical reserves)
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย
(Unpaid policy benefits)
หนี ้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
(Due to insured)

ปี 2561
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
86,872
88,595

หน่วย : ล้ านบาท
ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
76,028
76,395
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หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนีส้ ินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้ นักลงทุนผู้
วิเคราะห์ทางการเงินเข้ าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของหนี ้สินจากสัญญาประกันภัยที่เป็ นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึง่
มูลค่าดังกล่าวจะต้ องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ ว
-ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี ส้ ินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับและส่งเสริ มการประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี ้สินของบริ ษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมัน่ คงทางการเงินของ
บริ ษัทประกันภัยและเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกันภัย
ซึ่งจะต้ องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้ รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้ รับการยอมรับ
สมมติฐานที่ใช้ ในการประเมินจะต้ องสอดคล้ องกับประสบการณ์ จริ งหรื อในกรณีที่บริ ษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้ างอิงจากประสบการณ์ ข อง
อุตสาหกรรมและปรับให้ เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ ตการรับประกันภัยของบริ ษัทนัน้ นอกจากนี ้ มูลค่าสํารองประกันภัยดังกล่าว
จะต้ องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation: PAD) ซึง่ ให้ เป็ นไปตามที่สํานักงาน คปภ. กําหนด

ข้ อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี ้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่าง ระหว่าง
ราคาบัญชีและราคาประเมิน อย่างมีนยั สําคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกัน ในการประเมิน
ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ทังนี
้ ้ผู้ที่จะนําข้ อมูลไปใช้ ควรศึกษาและทําความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคา
หนี ้สินจากสัญญาประกันภัยทังสองให้
้
ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ
สําหรั บข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับมูล ค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมิน หนี ส้ ินจากสัญญาประกัน ภัย สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/our-company/our-financial-performance/index.html

