สัดส่ วนร้ อยละเบีย้ ประกันแยกตามประเภทของการรับประกันภัย
ตารางสัดส่ วนร้ อยละของเบีย้ ประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัยประจําปี 2561
หน่วย : ล้ านบาท

รายการ

การประกันภัยประเภทสามัญ (Ordinary)

ตลอด สะสม
ชีพ ทรัพย์
จํานวนเบี ้ย
ประกันภัยรับ
โดยตรง

288

8,705

สัดส่วนของ

1%

41%

เบี ้ยประกันภัย
หมายเหตุ : ข้ อมูลจากรายงานประจําปี

เฉพาะกาล อื่นๆ
18 6,723

0%

31%

รวม

การประกันภัย
ประเภท
อุตสาหกรรม

การประกันภัย
อุบตั ิเหตุ
ส่วนบุคคล
(Personal
Accident)

(Industrial)

การ
ประกันภัย
ประเภท
กลุม่

รวม

(Group)

15,734

-

23

5,780

21,537

73%

-

0%

27%

100%

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

294

268

286

246

285

285

225

225

321

321

221

221

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

6. การลงทุนของบริษัทฯ
ธุรกิจการลงทุน (Investment)
การดําเนินนโยบายในการลงทุนของบริ ษัทฯ เน้ นให้ ความสําคัญกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ ผลตอบแทนที่แน่นอน (Fixed
Income) ซึ่งประกอบไปด้ วยการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจที่มีชื่อเสียง และมีความมัน่ คงสูง
รวมทังการลงทุ
้
นในหุ้นกู้ที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ตํ่ากว่า BBB- หรื อเทียบเท่า โดยสถาบันการจัดอันดับที่
ได้ รับการยอมรับ และเป็ นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริ ษัทที่มีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือในการดําเนินธุรกิจ รวมทังมี
้ สถานะทางการเงิน
ที่แข็งแกร่ง
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการนําเบี ้ยประกันภัยที่ได้ รับไปลงทุนให้ เกิดผลตอบแทนที่มนั่ คงและปลอดภัย เพื่อให้ บริ ษัทฯ
มีกระแสเงินสดอย่างเพียงพอในการจ่ายผลประโยชน์ตามภาระผูกพันตามกรมธรรม์ ทังนี
้ ้ในการลงทุนจะต้ องสอดคล้ องกับ
หลักเกณฑ์การลงทุนที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กําหนด
แนวทางการลงทุน
ฝ่ ายลงทุนของบริ ษัทฯ จะเสนอแนวทางบริ หารเงินลงทุนที่ตกลงร่วมกันให้ คณะกรรมการลงทุนเห็นชอบ ก่อนที่จะบังคับใช้
กับผู้จดั การลงทุนซึง่ แนวทางดังกล่าวใช้ วิธีการบริ หารเงินลงทุนที่มีความระมัดระวังตามนโยบายการลงทุนและเป็ นไปตาม
กฎหมายที่บงั คับ แนวทางดังกล่าวจะมีหวั ข้ อที่สาํ คัญ ประกอบด้ วย เป้าหมายของการลงทุน แนวทางการลงทุน (ประเภท
และขอบเขตของสิ นทรั พย์ ที่ บริ ษั ทฯ จะลงทุนและข้ อจํ ากัดการลงทุนเพิ่ มเติ ม ซึ่ งเคร่ งครั ดกว่ าข้ อกํ าหนดขัน้ ตํ่ าของ
สํานักงานคปภ.) และข้ อจํ ากัดการลงทุนตามกฎหมายเรื่ องการลงทุนประกอบธุรกิ จอื่นของบริ ษัทประกันชี วิตที่ออกโดย
สํานักงาน คปภ.
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ว่าจ้ างบริ ษัท Eastspring Investments (Singapore) Limited ให้ ทําหน้ าที่ช่วยบริ หารจัดการการลงทุนตาม
นโยบายลงทุนที่บริ ษัทฯ กําหนด
สมมติฐาน วิธีการประเมินมูลค่ าสินทรัพย์ ลงทุน
บริ ษัทฯ ใช้ วิธีประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน ดังต่อไปนี ้
• สําหรับการจัดทํารายงานทางการเงินโดยทัว่ ไป
บริ ษัทฯ จัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ประกาศใช้ โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”)
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินให้ ก้ ยู ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็ นประกัน ใช้ ยอดเงินต้ น
หักค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ซึง่ มีมลู ค่าใกล้ เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
• ตราสารหนี ้ใช้ ราคา (Clean price) ณ สิ ้นวันสุดท้ ายของงวดที่เผยแพร่ ในสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
และตราสารหนี ้ออกโดยบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตา่ งประเทศใช้ ราคาอ้ างอิงจากนายหน้ า

• เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจาก
การด้ อยค่า
• หน่วยลงทุนใช้ ราคาเสนอซื ้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรื อหนี ้สิน
อย่างเดียวกันหรื อมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ณ สิ ้นวันทําการสุดท้ ายของงวดที่เผยแพร่โดยบริ ษัทจัดการกองทุน
• ตัว๋ สัญญาใช้ เงินด้ วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึง่ ใช้ กระแสเงินสดตามสัญญาและอัตราคิดลดโดยเทียบเคียง
จากอัตราอ้ างอิงในตลาด
• ตราสารอนุพนั ธ์ที่ซื ้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ อ้ างอิงราคาจากนายหน้ า
• สําหรับการจัดทํารายงานความเพียงพอของเงินกองทุน
บริ ษัทฯ ใช้ ราคาประเมินสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่า
ด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สนิ และหนี ้สินของบริ ษัทประกันชีวิต
• สินทรัพย์ลงทุนทุกประเภทใช้ วดั มูลค่าวิธีเดียวกันกับการจัดทํารายงานทางการเงินโดยทั่วไป ยกเว้ น
เงินลงทุนในตราสารทุนซึง่ ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาดแสดงมูลค่าตามจํานวนเท่าของ
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชีของบริ ษัทที่ลงทุน

หน่วย : ล้ านบาท
มูลค่ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประเภทสินทรัพย์ ลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินและ
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี ้ (พันธบัตร, หุ้นกู้,
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน, ตัว๋ แลกเงิน,
หุ้นกู้แปลงสภาพ และสลาก
ออมทรัพย์)
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุน
ในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
หน่วยลงทุน
เงินให้ ก้ ยู ืมโดยมีกรมธรรม์
ประกันภัยเป็ นประกัน
เงินให้ ก้ ยู ืม และเงินให้ เช่าซื ้อรถ
และให้ เช่าทรัพย์สนิ แบบลิสซิ่ง
ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื ้อหุ้น
หุ้นกู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพนั ธุ์
เงินลงทุนอื่น
รวมสินทรัพย์ ลงทุน

ปี 2561
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

1,359

1,359

3,132

3,132

81,947

81,947

84,417

84,417

1
15,443

6
15,443

1
4,338

5
4,338

2,209

2,209

2,027

2,027

-

-

-

-

286
101,245

286
101,250

234
94,149

234
94,153

หมายเหตุ
- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี ้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี ้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการ
ประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริ ษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษัทประกันภัยและ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกันภัย

สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนของบริ ษัทฯ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทเี่ ว็บไซต์
https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/our-company/our-financial-performance/index.html

7. ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่ วนต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ

ปี 2561

ปี 2560

เบี ้ยประกันภัยรับรวม
21,537
20,046
เบี ้ยประกันที่ถือเป็ นรายได้ (สุทธิ)
21,354
19,936
รายได้ จากการลงทุนสุทธิ
2,954
2,806
สํารองประกันภัยสําหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว เพิม่ (ลด) จากปี ก่อน
10,844
10,395
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
5,952
5,033
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
1,420
1,806
เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานกับ ปี 2560
• บริ ษัทฯ มีผลกําไรสุทธิสาํ หรับปี 2561 เป็ นจํานวนทังสิ
้ ้น 1,420 ล้ านบาท (ปี 2560: กําไรสุทธิ 1,806 ล้ านบาท)
• รายได้ จากธุรกิจประกันชีวิต เพิ่มขึ ้น เป็ น 21,354 ล้ านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 7 จากปี ที่แล้ ว รายได้ จากการ
ลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 5
• สํารองประกันชีวิตเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 449 ล้ านบาท และผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมและค่าสินไหมทดแทน
เพิ่มขึ ้น 919 ล้ านบาท ตามรายได้ จากธุรกิจประกันชีวิตที่เพิ่มขึ ้น

หน่วย : ร้ อยละ
รายการ
ค่าใช้ จา่ ยในการรับประกันภัยปี แรก : เบี ้ยประกันภัยสุทธิ
ค่าใช้ จา่ ยในการรับประกันภัยปี ต่อ : เบี ้ยประกันภัยสุทธิ
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on equity ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
(Return on assets ratio)
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมทังหมด
้
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ไม่รวมกรมธรรม์ประกันชีวิต
แบบ Unit Linked และ Universal life
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน
(Return on Investment ratio)
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทังหมด
้
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่รวมการลงทุนจาก
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และ Universal life
อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสํารองประกันภัย (ราคาประเมิน)

ปี 2561

ปี 2560
27.74
4.75
5.57

41.90
6.04
7.06

1.22

1.75

1.27

1.79

2.80

3.06

2.94
121.27

3.15
126.54

หมายเหตุ - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี ้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
ว่าด้ วยการประเมินราคาทรั พย์สินและหนี ส้ ินของบริ ษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์ หลักในการกํ ากับความมั่นคงทางการเงินของบริ ษัท
ประกันภัยและเพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้ อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกันภัย
- กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เป็ นการประกันชีวิตที่ให้ ทงความคุ
ั้
้ มครองชีวิตและ การลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลค่า
กรมธรรม์ขึ ้นอยูก่ บั มูลค่าหน่วยลงทุน ทังนี
้ ้สินทรัพย์ในกองทุนเป็ นของผู้เอาประกัน มิได้ เป็ นของบริ ษัท
- กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal life เป็ นการประกันชีวิตที่แยกส่วนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการลงทุนอย่างชัดเจน โดยผลตอบแทน
จากการลงทุนขึ ้นอยูก่ บั ผลการลงทุนของบริ ษัท แต่ไม่ตํ่ากว่าผลตอบแทนขันตํ
้ ่าที่ได้ รับรองไว้

สําหรั บข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่วนต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/our-company/our-financial-performance/index.html

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต กําหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องดํารงไว้ ซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจประกันชี วิต
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษัทฯ เป็ นไปเพื่อการดํารงไว้ ซงึ่ ความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็ น
หลักประกันแก่ผ้ ถู ือกรมธรรม์ และเพื่อสร้ างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําแผนการประเมินความเสีย่ งและความ
มัน่ คงทางการเงินของบริ ษัท (Own Risk and Solvency Assessment) ที่ครอบคลุมแผนธุรกิจ ความเสีย่ งหลักของบริ ษัทฯ
และการบริ หารกองทุน อีกทังยั
้ งพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ และปั จจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบเชิง
ลบต่อระดับความเพียงพอของเงินกองทุน การบริ หารเงินกองทุนเป็ นหน้ าที่โดยตรงของคณะกรรมการบริ หารสินทรัพย์และ
หนี ้สิน บริ ษัทฯ มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและทดสอบความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างสมํ่าเสมอซึง่
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ
• การทดสอบความเพียงพอของเงินกองทุนในแผนธุรกิจ 3 ปี
• การทดสอบ และการประมาณการความเพียงพอของเงินกองทุนอย่างสมํ่าเสมอภายใต้ สภาวะการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง และ
• ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจการทดสอบความอ่อนไหวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญเพื่อประเมินผล
กระทบต่อปั จจัยเสีย่ งหลักเพื่อให้ ข้อมูลที่ครบถ้ วนในการตัดสินใจ
ทัง้ นี ้ ตามที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับ และส่งเสริ มการประกอบธุรกิ จ ประกัน ภัย ผู้รับประกัน ภัย ถูก
กําหนดให้ ต้องดํารงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขันตํ
้ ่าไว้ ที่ร้อยละ 140 ซึ่งเป็ นนโยบายของบริ ษัทฯ ที่จะต้ อง
รักษาระดับเงินกองทุนให้ มากกว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขันตํ
้ ่าดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ
มีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนอยูท่ ี่ร้อยละ 438 ซึง่ สูงกว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขันตํ
้ ่าที่ร้อยละ
140

หน่วย : ล้ านบาท
รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

สินทรัพย์รวม

2560

121,591

110,877

หนี ้สินรวม

92,197

80,770

-

หนี ้สินจากสัญญาประกันภัย

89,469

77,087

-

หนี ้สินอื่น

2,729

3,682

29,394

30,108

438%

494%

18,050

18,344

4,122

3,714

ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้ อยละ)
เงินกองทุนที่สามารถนํามาใช้ ได้ ทงหมด
ั้
เงินกองทุนที่ต้องดํารงตามกฎหมาย

หมายเหตุ – ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการกําหนดประเภท และชนิดของเงินกองทุน
รวมทั ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริ ษัทประกันชีวิตกําหนดให้ นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที่จําเป็ นใน
การกํากับดูแลบริษัทที่มีอตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตํ่ากว่าร้ อยละหนึ่งร้ อยสี่สิบได้
- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมิน
ราคาทรัพย์สินและหนี ้สินของบริ ษัทประกันชีวิต
- รายการข้ างต้ นคํานวนโดยใช้ ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมิน
ราคาทรัพย์สินและหนี ้สินของบริ ษัทประกันชีวิต

สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินกองทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ทเี่ ว็บไซต์
https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/our-company/our-financial-performance/index.html

