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วาระการนําเสนอ

• แนะนํา Posthuma Partners

• ประเดน็ปัญหาที่เกิด

• ทางเลือกในการแก้ปัญหา : Integral Financial Modelling (IFM™)

• ผลลพัธ์ที่ได้จาก IFM™

• ผู้ประสานงานในประเทศไทย และข้อเสนอพิเศษ



แนะนํา Posthuma Partners

• ก่อตัง้เมื่อปี ค.ศ. 1997

• เป็นบริษัทที่ให้คําปรึกษาด้านคณิตศาสตร์ประกนัภยัและโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

• IFM™ : เป็นเครื่องมือที่จําเป็นจะต้องมี เพื่อควบคมุและบริหารงานของบริษัท

ประกนัวินาศภยั ได้แก่ การคํานวณสํารองสนิไหมทดแทน การกําหนดอตัราเบีย้

ประกนัภยั การตรวจสอบข้อมลู และการปฏิบตัติามการดํารงเงินกองทนุตาม

ระดบัความเสี่ยง 

• IFM™ ได้ผา่นการตรวจสอบ และเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล
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ประเดน็ปัญหาที่เกดิ

• บริหารจดัการนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่มีน้อย หรือมากเกินไป

• เก็บและตรวจสอบข้อมลู

• เพิ่มผลกําไร / ประมาณสํารองสนิไหมทดแทน

• กําหนดอตัราเบีย้ประกนัภยั / สร้างสถานการณ์จําลอง

• ปฏิบตัิตามข้อบงัคบัการดํารงเงินกองทนุตามระดบัความเสี่ยง 



ประเดน็ปัญหาที่เกดิ (ต่อ)



ประเดน็ปัญหาที่เกดิ (ต่อ)

การประกนัภยัตอ่

การกําหนดสินไหมทดแทน – สินไหมทดแทนที่จะต้องจ่าย และ สํารอง

สนิไหมทดแทนที่ต้องดํารงไว้ ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า จากกรมธรรม์ที่ขาย

ปัจจบุนั

การนําเสนอข้อมลูสาระสนเทศให้กบัผู้บริหาร / กรรมการบริษัท



ในฐานะนักคณิตศาสตร์ประกันภยั

จะบริหารจัดการบริษัทประกันภยัวนิาศภยัอย่างไรให้ได้กาํไร

ใช้ Integral Financial Modelling (IFM™)



ข้อจาํกัดของวธิี Chain ladder และ

วธิีการดัง้เดมิอื่นๆ

ไมส่ามารถใช้ในการกําหนดอตัราเบีย้ประกนัภยัได้

ไมใ่ชว่ธิีการที่เหมาะสม ในการนําเสนอกบัผู้บริหาร

ไมส่ามารถคํานวณคา่สนิไหมทดแทน แบบ Risk-adjusted และการวางแผน

ในการดํารงเงินกองทนุตามระดบัความเสี่ยง 

วิธีดัง้เดิมไมม่ีความสมัพนัธ์กบัความเสี่ยงภยัในอนาคต และไมใ่ช่

แบบจําลองแบบ stochastic



แนวคดิภายใต้ IFM™ (1/2)

ด้วยโปรแกรม IFM นี ้เพียงนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัคนเดียวก็สามารถที่จะ

บริหารจดัการบริษัทประกนัวินาศภยั เพื่อให้เกิดผลกําไร

ปฏิบตัติามข้อบงัคบัการดํารงเงินกองทนุตามระดบัความเสี่ยง 

สามารถควบคมุคณุภาพข้อมลูได้

แก้ปัญหาเกี่ยวกบัการกําหนดอตัราเบีย้ประกนัภยั

นําเสนอข้อมลูให้กบัผู้บริหาร / กรรมการบริษัท



แนวคดิภายใต้ IFM™ (2/2)

ทาํอย่าไร:

ใช้แบบจําลอง stochastic เพื่อประมาณกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคต 
รวมกบัเบีย้ประกนัภยัรายใหม่

ข้อมูลที่ใช้:

ตารางสามเหลี่ยมสินไหมทดแทน

หน่วยเสี่ยงภยั เช่น เบีย้ประกนัภยั หรือ จํานวนกรมธรรม์ประกนัภยั

ผลลัพธ์:
แบบจําลองที่มีประสทิธิภาพและแมน่ยํา ใช้ทรัพยากรน้อย แตไ่ด้ผลลพัธ์ที่
มีประสทิธิภาพมากกวา่



ทฤษฎีโดยสรุป (1/2)

สร้างแบบจําลองสามเหลี่ยมสนิไหมทดแทนในรูปแบบตาราง 2 ทาง จาก

ความเสี่ยงภยัในอดีต (รวมถงึการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต) รวมกบั

ความเสี่ยงภยัที่เกิดขึน้ใหมจ่ากเบีย้ประกนัภยัรับใหม่



ทฤษฎีโดยสรุป (2/2)

เพิ่มประสิทธิภาพ โดย

(แนวนอน) ปรับระยะเวลาในการจดัการสนิไหมทดแทนในอนาคต (ได้
ด้วย2ตวัแปรหรือมากกวา่)

(แนวตัง้) ปรับอตัราสว่นคา่สนิไหมทดแทน (ได้ด้วย2ตวัแปรหรือ
มากกวา่) พร้อมกบั สมมติฐานทางด้าน stochastic

ประมาณการในอนาคตด้วยการแจกแจงแบบ normal distribution 
(โดยประมาณ) ที่มีคา่เฉลี่ย และ ความแปรปรวน ที่คํานวณจากหน่วย
เสี่ยงภยั(เบีย้ประกนัภยั) อตัราสว่นคา่สนิไหมทดแทน  และ ระยะเวลา
ในการจดัการสนิไหมทดแทน



การยอมรับในระดบัสากล

คณิตศาสตร์ที่ซบัซ้อนได้คํานวณอยูภ่ายใต้ IFM™ ที่งา่ยกบัการใช้งาน

(IFM™ จดทะเบียนการค้า ตัง้แตป่ี 2001)

การยอมรับในระดบัสากล อาทิเชน่ ASTIN, CAS CLRS, EAAC; รวมถงึ AAC 

Bangkok, November 2015

ผา่นการตรวจสอบโดย: Dutch universities of Leiden, Nijmegen & 

Amsterdam

เอกสารทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั: 

www.posthuma-partners.nl ; ใน    และ

http://www.posthuma-partners.nl/


IFM™ track-record



ผลลัพธ์ที่ได้จาก IFM™



Dashboard – IFM™



IFM™ output I - ปัจจยัพฒันาการ



IFM™ output II - อัตราส่วนสินไหมทดแทนสมบูรณ์



IFM™ output III - สาํรองสินไหมทดแทน
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IFM™ output V- สาํรองสินไหมทดแทน



IFM™ output VI – ประมาณการกระแสเงนิสด



ผู้ประสานงานในประเทศไทย 

และข้อเสนอพเิศษ

บริษัท ทีม เอ็กซ์เซลเลนซ์ คอนซลัติง้ จํากดั

ข้อเสนอพิเศษ

ฟรี! คา่จ่ายในการติดตัง้โปรแกรม และคูม่ือการใช้งาน

ฟรี! ผู้สอนงานเพื่อเริ่มต้นได้อยา่งรวดเร็ว

การประชมุเชิงปฏิบตัิการ ลดเหลือ  5,000 บาท

คา่สทิธิ์การใช้งานปีแรก : 300,000 - 900,000 บาท



ข้อมูลตดิต่อ

ต้องการข้อมลูเพิ่มเติมโปรดติดตอ่ :

Marc Dijkstra
tel.: +31 6 5195 2516

email: dijkstra@posthuma-partners.nl

หรือ

www.teamactuary.com โทร. +662-655-0909

mailto:dijkstra@posthuma-partners.nl
http://www.teamactuary.com/
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