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แบบ ปผว. 1 รายปี

แบบรายการเปิ ดเผยข้ อมูล (แนบท้ายคาสั่ งนายทะเบียนที่ 48/2561) ...................................
เรื่อง ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2560 ...
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ส่ วนที่ 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
1.

ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจเพือ่ ให้ บรรลุเป้าหมาย

ในการประกอบธุรกิจตามทีก่ าหนดไว้ รวมถึงแสดงข้ อมูลเกีย่ วกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียด
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการทีส่ าคัญ ช่ องทางการติดต่ อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการเรียกร้ อง
พิจารณา และชดใช้ เงินหรือค่ าสิ นไหมทดแทนตามสั ญญาประกันภัย
1.1

ประวัติบริษัท

1.2

นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ

1.3

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการทีส่ าคัญของบริษัท และสั ดส่ วนร้ อยละของเบีย้ ประกันภัย
แยกตามประเภทของการรับประกันภัย
 ผลิตภัณฑ์สำหรับนิติบุคคล
กำรประกันภัยกำรขนส่ งทำงทะเล
บริ ษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ให้ควำมคุ ม้ ครองควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นกับสิ นค้ำที่อยู่
ระหว่ำงกำรขนส่ งทำงทะเลหรื อกำรขนส่ ง ทำงอำกำศระหว่ำงประเทศจำกอุบตั ิเหตุต่ำง ๆ เช่น เรื อชนกัน เรื อเกย
ตื้น เครื่ องบินตก เป็ นต้น ภัยที่จะได้รับควำมคุม้ ครองขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขที่ผเู ้ อำประกันภัยเลือกซื้ อควำมคุม้ ครอง
กำรประกันภัยกำรขนส่ งสิ นค้ำภำยในประเทศ
บริ ษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)จำกัด (มหำชน) ให้ควำมคุ ม้ ครองสิ นค้ำทุกชนิ ด ระหว่ำงกำรขนส่ ง
ภำยในประเทศ จำกควำมสู ญหำย หรื อเสี ยหำยตลอดกำรขนส่ ง เช่ น รถคว่ำ รถชนกัน ไฟไหม้ ระเบิด สิ นค้ำถูก
ขโมย รวมถึงควำมเสี ยหำยหรื อกำรสู ญหำย จำกภัยธรรมชำติ
กำรประกันอัคคีภยั
บริ ษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ให้ควำมคุ ม้ ครองทรัพย์สินทุกประเภทสำหรับอำคำร
สำนักงำน ร้ ำนค้ำ โรงงำน โรงแรม คอนโดมิ เนี ยม รวมถึ งทรั พย์สินอื่น ๆ เช่ น เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องจักร สต๊อก
สิ นค้ำ เครื่ องใช้ในสำนักงำน ที่ได้รับควำมเสี ยหำยจำกไฟไหม้ ฟ้ ำผ่ำ ภัยระเบิดของแก๊ส และภัยอื่นๆ เช่น ลมพำยุ
ภัยทำงอำกำศ แผ่นดินไหว ภัยเนื่องจำกน้ ำ ภัยจลำจล / นัดหยุดงำน ภัยต่อเครื่ องไฟฟ้ ำ และอื่นๆ อีกมำกมำย
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กำรประกันภัยรถยนต์กลุ่ม
หมำยถึ ง กำรที่ ผเู ้ อำประกันภัยมีรถยนต์ที่จะเอำประกันภัยไว้กบั บริ ษทั ตั้งแต่ 3 คันขึ้ นไป บริ ษทั ฯ จะให้ควำม
คุ ม้ ครองอุ บตั ิ เหตุ ระหว่ำงกำรใช้รถยนต์ ให้ควำมคุ ม้ ครอง จำกควำมเสี ยหำยหรื อสู ญหำยของตัวรถ ให้ควำม
คุม้ ครองจำกกำรบำดเจ็บ หรื อเสี ยชี วิตของผูข้ บั ขี่ และผูโ้ ดยสำรของผูเ้ อำประกันภัย ตลอดจนทรัพย์สิน และกำร
บำดเจ็บหรื อกำรเสี ยชี วิต ของบุคคลภำยนอก และกำรรับประกันภัยของผูป้ ระสบภัยจำกรถ (พ.ร.บ.) ควำมรับผิด
ตำมกฎหมำย ต่อควำมบำดเจ็บหรื อเสี ยชีวติ ต่อบุคคลภำยนอกและผูโ้ ดยสำร
ประกันภัยควำมรับผิดชอบ ต่อบุคคลภำยนอก
บริ ษ ัท ซมโปะ ประกัน ภัย (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) ให้ ค วำมคุ ้ม ครองควำมรั บ ผิ ดตำมกฎหมำยต่ อ
บุคคลภำยนอก ที่ผเู ้ อำประกันภัย ได้ก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยแก่บุคคลภำยนอก ด้วยควำมประมำทเลินเล่อ ทำให้
บุคคลภำยนอกได้รับควำมเสี ยหำยแก่ร่ำงกำยและทรัพย์สิน ตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ.
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ประกันภัยทรัพย์สิน
บริ ษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)จำกัด (มหำชน) ให้ควำมคุม้ ครองควำมเสี ยหำยของสิ่ งปลูกสร้ ำง และ
ทรัพย์สินทุกประเภท ที่ เอำประกันภัยเช่ น ที่อยู่อำศัย อำคำรสำนักงำน ร้ ำนค้ำ โรงงำน โรงแรม คอนโดมิเนี ยม
รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ เช่ น เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องจักร สต๊อกสิ นค้ำ เครื่ องใช้ในสำนักงำน ที่ได้รับควำมเสี ยหำยจำก
ไฟไหม้ ฟ้ ำผ่ำ ภัยระเบิดของแก๊ส และภัยอื่นๆ เช่น ลมพำยุ ภัยทำงอำกำศ แผ่นดินไหว ภัยเนื่ องจำกน้ ำ ภัยจลำจล /
นัดหยุดงำน ภัยต่อเครื่ องไฟฟ้ ำ ฯลฯ นอกจำกนี้ ประกันภัยทรัพย์สินยังให้ควำมคุม้ ครองรวมถึงควำมเสี่ ยงภัย อัน
เกิดจำกอุบตั ิเหตุใด ที่มิได้มีกำรระบุ ยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ เช่น จำกกำรโจรกรรม ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก
ที่นอกเหนือ จำกกำรรับประกันภัยทัว่ ไป
ประกันภัยควำมเสี่ ยงภัยทุกชนิด
บริ ษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ให้ควำมคุม้ ครองสิ่ งปลูกสร้ำงที่ใช้ประกอบกิจกำรต่ำง
ๆ (ไม่รวมฐำนรำก) เช่น อำคำร โกดัง หรื อโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินภำยในสิ่ งปลูกสร้ำงนั้น
ๆ เช่น เฟอร์ นิเจอร์ เครื่ องตกแต่งติคตั้งตรึ งตรำ อุปกรณ์สำนักงำน ของใช้ และเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำต่ำง ๆ สต็อกสิ นค้ำ
เครื่ องจักรที่ใช้ในกำรผลิตสิ นค้ำ ตลอดจนระบบสำธำรณู ปโภคต่ำงๆ ภำยในอำคำรนั้น สำหรับควำมสู ญเสี ยหรื อ
เสี ยหำยต่อทรัพย์สินที่เอำประกันไว้จำกอุบตั ิเหตุซ่ ึ งเป็ นปั จจัยภำยนอกที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

4
ประกันภัยสำหรับเงิน
บริ ษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ให้ควำมครองกำรสู ญเสี ยของเงินเดื อน และ /หรื อ
ค่ำจ้ำง เงิ นภำยในสถำนที่ เอำประกันภัยในเวลำทำงำนเงิ นภำยในตูน้ ิ รภัย หรื อ ห้องนิ รภัยนอกเวลำทำงำนเงิ น
ภำยนอกสถำนที่เอำประภัยในระหว่ำงกำรขนส่ ง ควำมสู ญเสี ยของอำคำรสถำนที่ หรื อตูน้ ิรภัย
ประกันภัยควำมซื่ อสัตย์ ของลูกจ้ำง
กำรประกันภัยควำมซื่ อสัตย์ของลู กจ้ำง บริ ษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ให้ควำม
คุม้ ครองในกำรชดเชยควำมเสี ยหำยทำงกำรเงินที่เกิดขึ้นแก่นำยจ้ำง ในกรณี ที่ลูกจ้ำงทุจริ ต หรื อยักยอกทรัพย์สิน
ต่ำงๆ ของนำยจ้ำง
ประกันภัยป้ ำยโฆษณำ
บริ ษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) คุม้ ครองแผ่นป้ ำยโฆษณำที่ติดตั้งอยูบ่ นถนนหรื อตึกสู ง
ซึ่ ง ได้รับ ควำมเสี ย หำยจำกไฟไหม้ ภัย ธรรมชำติ และภัย อื่ น ๆ ที่ ไม่ ไ ด้ระบุ ย กเว้นไว้รวมถึ ง ควำมรั บ ผิดตำม
กฎหมำยต่ อบุ คคลภำยนอกที่ ไ ม่ ใช่ ผูเ้ อำประกันภัย คนในครอบครั วหรื อลู ก จ้ำ งที่ ก ำลังท ำงำน ในกรณี ได้รับ
บำดเจ็บ เสี ยชีวติ หรื อทรัพย์สินเสี ยหำยอันมีสำเหตุจำกป้ ำยโฆษณำนั้น
ประกันภัยสำหรับกระจก
บริ ษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) คุ ม้ ครองควำมเสี ยหำยต่อกระจกที่ติดตั้งอยูใ่ นอำคำร
เนื่ องจำกภัยทุกชนิ ดที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ เช่ น ควำมเสี ยหำยทีเกิ ดจำกไฟไหม้ ระเบิด กำรกระทำป่ ำ
เถื่อน หรื อ เจตนำร้ำย
ประกันภัย ธุ รกิจหยุดชะงัก
บริ ษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ให้ควำมคุม้ ครองสถำนประกอบธุ รกิจที่เกิดขึ้นจำกภัย
ที่ได้รับควำมคุ ม้ ครองภำยใต้กำรประกันอัคคีภยั หรื อกำรประกันควำมเสี่ ยงภัยทุกชนิ ดของสถำนประกอบธุ รกิ จ
นั้น ๆ และทำให้ธุรกิจหยุดชะงักในระหว่ำงที่ตอ้ งหยุดทำกำรซ่ อมแซม โดยผูเ้ อำประกันภัยจะได้รับชดใช้สำหรับ
กำรสู ญเสี ยกำไรขั้นต้น (Loss of Gross Profit) ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในกำรดำเนิ นงำนตลอดจนค่ำใช้จ่ำยให้แก่ผบู ้ ริ หำร
และพนักงำนประจำ และภำระผูก พันทำงกำรเงิ น เช่ น ดอกเบี้ ยเงิ นกู้ใ นระหว่ำ งที่ ธุ รกิ จหยุดชะงัก จนกระทัง่
สำมำรถกลับคืนสู่ สภำวะปกติได้
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 ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้ำรำยย่อย
บริ ษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ให้ควำมคุม้ ครองต่อผูเ้ อำประกันภัยในกรณี
ที่ผเู ้ อำประกันภัยประสบอุบตั ิเหตุได้รับควำมบำดเจ็บทำงร่ ำงกำย และหำกผลของกำรบำดเจ็บนั้น ส่ งผลให้ผเู ้ อำ
ประกัน ภัย ต้อ งเข้ำ รั บ กำรรั ก ษำพยำบำล หรื อ รุ น แรงถึ ง ขั้น ทุ พ พลภำพ สู ญ เสี ย อวัย วะ หรื อ เสี ย ชี วิ ต บริ ษ ัท
ประกันภัยจะจ่ำยค่ำรั กษำพยำบำลที่เกิ ดขึ้นจริ งจำกกำรรักษำพยำบำล ของผูเ้ อำประกันภัย หรื อจ่ำยค่ำสิ นไหม
ทดแทนให้แก่ ผูเ้ อำประกันภัย หำกผูเ้ อำประกันภัย ต้องสู ญเสี ย อวัยวะ ทุ พ พลภำพ หรื อเสี ยชี วิตตำมข้อตกลง
คุม้ ครองที่ระบุไว้
ประกันภัย กำรเดินทำงต่ำงประเทศ
Travel Joy ผลิตภัณฑ์ประกันกำรเดินทำงต่ำงประเทศที่ให้ควำมคุม้ ครองทัว่ โลก คุณมัน่ ใจได้ในทุกกำรเดินทำง
ด้วยบริ ก ำรให้ค วำมช่ วยเหลื อฉุ ก เฉิ นในต่ำ งประเทศตลอด 24 ชั่วโมง โดยหน่ วยงำนและบุ คลำกรที่ มี ค วำม
เชี่ยวชำญจำก Sompo Assist ไม่วำ่ คุ ณจะเดินทำงไปที่ใด คุณจะอุ่นใจเสมอกับควำมคุม้ ครองที่มำกกว่ำและกำร
บริ กำรที่รวดเร็ วในระดับสำกล
ประกันอัคคีภยั
บริ ษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ให้ควำมคุ ม้ ครองทรัพย์สินสำหรั บที่อยู่อำศัย เช่ น
อำคำร เฟอร์ นิเจอร์ ที่ได้รับควำมเสี ยหำยจำกไฟไหม้ ฟ้ ำผ่ำ (รวมถึงควำมเสี ยหำยต่อเครื่ องใช้ไฟฟ้ ำและอุปกรณ์
ไฟฟ้ ำ ที่เกิดจำกกำรลัดวงจรจำกฟ้ ำผ่ำ) ภัยระเบิด ภัยจำกยำนพำหนะ หรื อช้ำง ม้ำ วัว ควำย ภัยจำกอำกำศยำน หรื อ
วัตถุที่ตกจำกอำกำศยำน และภัยเนื่องจำกน้ ำ
ประกันภัยรถยนต์
บริ ษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)จำกัด (มหำชน) ให้ควำมคุม้ ครองอุบตั ิเหตุระหว่ำงกำรใช้รถยนต์ จำก
ควำมเสี ยหำย หรื อสู ญหำยของตัวรถ กำรบำดเจ็บหรื อเสี ย ชี วิตของผูข้ บั ขี่ และผูโ้ ดยสำรของผูเ้ อำประกันภัย
ตลอดจนทรัพย์สิน และกำรบำดเจ็บหรื อกำรเสี ยชี วิต ของบุคคลภำยนอก และกำรรับประกันภัย ของผูป้ ระสบภัย
จำกรถ (พ.ร.บ.) ควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อควำมบำดเจ็บหรื อ เสี ยชีวติ ต่อ บุคคลภำยนอกและผูโ้ ดยสำร
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ประกันภัยโจรกรรม
บริ ษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)จำกัด (มหำชน) ให้ควำมคุม้ ครองทรัพย์สิน จำกกำรสู ญหำยหรื อเสี ยหำย
จำกกำรถูกโจรกรรม ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
ประกันภัยผูเ้ ล่นกอล์ฟ
บริ ษทั ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) ให้ควำมคุม้ ครองควำมเสี ยหำยที่เกิดขึ้นต่ออุปกรณ์กำรเล่นกอล์ฟ และ
อุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นกับผูเ้ อำประกันภัยเนื่ องจำกกำรเล่นกอล์ฟ หรื อกำรฝึ กซ้อมอยูใ่ นสนำมกอล์ฟ หรื อสนำมฝึ กหัด
ที่อยูใ่ นประเทศไทย รวมถึงให้กำรคุม้ ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำย ต่อบุคคลภำยนอก ทั้งทำงด้ำนทรัพย์สินและ
ร่ ำงกำยของบุคคลภำยนอกที่ผเู ้ อำประกันภัย ทำให้เกิ ด ควำมเสี ยหำย อันมีสำเหตุมำจำกควำมประมำทของผูเ้ อำ
ประกันภัยในขณะ หรื อสื บเนื่ องจำกกำร เล่น ซ้อม หรื อฝึ กหัดกอล์ฟ นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังให้รำงวัล สำหรับผูเ้ อำ
ประกันภัยที่สำมำรถทำ โฮล - อิน - วัน ได้ ตำมเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้
ตำรำงสัดส่ วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตำมประเภทของกำรรับประกันภัย ประจำปี 2561

การประกันภัย
รถยนต์
ภำคบังคับ

1,172.3

128.8

47.9

1.0

24.8

40.5

4.4

1.7

อื่นๆ

718.3

อุบตั ิเหตุส่วน
บุคคล
สุ ขภำพ

ควำมรับผิดต่อ
บุคคลภำยนอก

28.9

วิศวกรรม

ควำมเสี ยงภัย
ทรัพย์สิน

จำนวนเบี้ย
20.3
- 238.8
ประกันภัยรับ
โดยตรง
สัดส่วน
0.7
8.3
ของเบี้ย
ประกันภัย
(ร้อยละ)
หมำยเหตุ : ข้อมูลมำจำกรำยงำนประจำปี

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รวม
ภำคสมัครใจ

สิ นค้ำ

รายการ

การ
ประกัน
อัคคีภัย

การประกันภัย
ทางทะเล
และขนส่ ง
ตัวเรื อ

หน่วย : ล้ำนบำท

192.7 37.7 307.7 2,893.4
6.7

1.3

10.6

1.5 ช่ องทางการติดต่ อบริ ษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ ในการเรียกร้ อง พิจารณา และชดใช้ เงินหรื อค่ าสิ นไหม
ทดแทนตามสั ญญาประกันภัย
1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลำ เอกสำร และวิธีกำรในกำรขอรับค่ำสิ นไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัย

100.0
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-สิ นไหมรถยนต์
-สิ นไหมประกันภัยสิ นค้ำทำงทะเลและขนส่ ง
-สิ นไหมประกันอัคคีภยั และเบ็ดเตล็ด
-สิ นไหมประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
1.5.2 วิธีกำรติดต่อบริ ษทั และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กรณี มีขอ้ พิพำทหรื อเรื่ องร้องเรี ยน
ติดต่อบริ ษทั เพื่อแสดงควำมคิดเห็น หรื อร้องเรี ยน
 กำรเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมของประกันภัยรถยนต์
 กำรเรี ยกร้องค่ำสิ นไหมของประกันภัยชนิดอื่น
2. กรอบการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และกระบวนการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท รวมถึ ง รายละเอี ย ดใน
การดาเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว
2.1 กรอบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
2.2 โครงสร้ างองค์ กรของบริษัท
2.3 โครงสร้ างการจัดการของบริษัท
2.4 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
2.4.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
2.4.2 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
2.4.3 คณะกรรมกำรลงทุน
2.5 การสรรหาและการแต่ งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
2.6 นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทน (Remuneration policy)
3. การบริหารความเสี่ ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสิ นทรัพย์
และหนีส้ ิ น (Asset Liability Management : ALM)
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3.1 การบริหารความเสี่ ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM)

3.2 การบริหารสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ น (Asset Liability Management : ALM)

ทั้งนีส้ ำหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มำณให้ มีรำยละเอียด ดังนี ้
รายการ
สิ นทรัพย์ลงทุน
(Total Investment Assets)
สิ นทรัพย์สภำพคล่อง
(Total Liquid Assets)
หนี้สินรวม
หนี้สินตำมสัญญำประกันภัย

ปี 2560
ราคาบัญชี ราคาประเมิน
2,244.7
2,295.2

หน่วย : ล้ำนบำท
ปี 2559
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
2,118.8
2,295.2

2,217.2

2,230.1

2,071.5

2,230.1

3,751.7
2,348.3

3,687.4
2,289.0

3,418.5
2,319.1

3,687.4
2,289.0

หมายเหตุ - รำคำบัญชี หมำยถึง สิ นทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
- รำคำประเมิน หมำยถึง สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ประเมินตำมประกำศคณะกรรมกำรกับกับและส่ งเสริ มกำร
ประกอบธุ รกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี้ สินของบริ ษทั ประกันวินำศภัย เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักในกำรกำกับควำมมัน่ คงทำงกำรเงินของบริ ษทั ประกันภัย และเพื่อให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั มี
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยได้อย่ำงครบถ้วนแก่ผเู ้ อำประกันภัย

4. ความเสี่ ยงจากการรั บประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ ได้ และมีนัยสาคัญอันอาจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงินของ
บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่ อ ความเชื่ อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ ยงจากการรับประกันภัย และการ
กระจุกตัวจากการรับประกันภัย
บริ ษทั ฯ ได้ถือปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัดในกำรดำเนิ นนโยบำยรับประกันภัยให้สอดคล้องกับแบบธุ รกิจ และ
ถูกต้องตำมกฏระเบียบที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ยังได้คำนึงถึงควำมเสี่ ยงจำกกำรรับประกันภัยที่อำจเกิดขึ้นได้โดยได้ให้ควำมสนใจในสิ่ งต่ำงๆ ดังนี้
- กำรกระจุกตัวของผลิตภัณฑ์
- ช่องทำงกำรจำหน่ำย
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- พื้นที่รับประกันภัย
- ภัยที่รับประกัน
เพื่อเป็ นกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงต่ำงๆ ที่จะเกิดขึ้น บริ ษทั ได้บริ หำรจัดกำรประกันภัย โดยได้ดำเนินกำร
ดังต่อไปนี้
- จัดแผนกำรประกันภัยต่อให้เหมำะสมกับควำมเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพำะกำรกระจุกตัวของภัย
ทั้งในส่ วนของพื้นที่รับประกันและภัยที่รับประกัน รวมทั้งกำรเลือกผูร้ ับประกันภัยต่อที่มีสถำนะ
กำรเงินที่มนั่ คง มี Security Rating อยูใ่ นระดับสู ง
- จัดกำรทำแบบจำลองภัยพิบตั ิที่อำจเกิดขึ้น โดยเฉพำะภัยพิบตั ิต่ำงๆ ที่มีผลกระทบต่อผลกำร
ดำเนินงำน เป็ นกำรเตรี ยมตัวที่จะซื้ อควำมคุม้ ครองให้เหมำะสมกับควำมเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ
- วิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรรับเสี่ ยงภัย โดยคำนึงถึงผลประกอบกำรของภัยต่ำงๆ โดยอำศัย
หลักกำรของนักคณิ ตศำตร์ ประกันภัย
- คำนวณผลกระทบของกำรรับควำมเสี่ ยงภัยไว้เองกับควำมเปลี่ยนแปลง ของเงินกองทุนที่อำจจะ
เกิดขึ้น โดยนักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยเป็ นผูท้ ำกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเหล่ำนี้
ทั้งนีส้ ำหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มำณให้ มีรำยละเอียด ดังนี ้
หน่วย : ล้ำนบำท
รายการ
สำรองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจำกบริ ษทั ประกันภัยต่อ
เงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ
เงินวำงไว้จำกกำรประกันภัยต่อ

จานวน
1,342.0
53.5
-

5. มูลค่ า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้ ิ นจากสั ญญาประกันภัย
กำรบริ หำรสิ นทรัพย์และหนี้ สินมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงทำงด้ำนกำรเงินสำหรับสิ นทรัพย์หนุน
หลังเพื่อกำรจ่ำยชำระหนี้สินสำหรับธุ รกิจ เนื่องจำกหนี้สินจำกกำรรับประกันวินำศภัยส่ วนใหญ่เป็ นหนี้สินระยะ
สั้นจึงมีควำมเสี่ ยงทำงด้ำนดอกเบี้ยต่ำ แต่มีควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกมหันตภัย ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรกำหนดรำคำ
ผิดพลำด และควำมเสี่ ยงด้ำนกำรประมำณกำรหนี้สินค่ำสิ นไหมทดแทนคลำดเคลื่อนสู ง กลยุทธ์กำรบริ หำร
สิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ฯ จึงเน้นไปทำงกำรรักษำสภำพคล่องทำงกำรเงินให้อยูใ่ นระดับที่เพียงพอและ
เหมำะสม อันเนื่องมำกจำกควำมไม่แน่นอนของจำนวนกระแสเงินสดจ่ำย รวมถึงระยะเวลำที่จะต้องจ่ำย บริ ษทั ฯ
จึงมีกำรประมำณกำรกระแสเงินสดจ่ำยหนี้สินอย่ำงสม่ำเสมอ และจัดสรรเงินลงทุนเช่น ตรำสำรหนี้และเงินฝำก
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ธนำคำรที่มีอำยุ วันครบกำหนดและอัตรำผลตอบแทนที่เหมำะสมเพื่อให้มีกระแสเงินสดรับที่สอดคล้องกับ
กระแสเงินสดจ่ำยที่ประมำณกำรไว้ ซึ่ งกระบวนกำรดังกล่ำวได้จดั ทำโดยฝ่ ำยลงทุน โดยใช้ขอ้ มูลประกอบจำกฝ่ ำย
กำรเงินและฝ่ ำยสิ นไหมทดแทน
กลยุทธ์กำรบริ หำรสิ นทรัพย์และหนี้สินเน้นไปทำงกำรรักษำสภำพคล่องทำงกำรเงินเพื่อให้เพียงพอที่จะจ่ำยชำระ
หนี้สินที่มีต่อผูถ้ ือกรมธรรม์ จำนวนกรมธรรม์ และหนี้สินตำมกรมธรรม์ประกันภัยจึงเป็ นสิ่ งที่บริ ษทั นำมำใช้ใน
กำรพิจำรณำตัดสิ นใจในกำรลงทุน ทั้งในเรื่ องของระยะเวลำที่จะลงทุน และควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
ทั้งนีส้ ำหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มำณให้ มีรำยละเอียด ดังนี ้
หน่วย : ล้ำนบำท
รายการ
หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย

- สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
(Premium liabilities)
- สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
(Claim liabilities)

ปี 2560

ปี 2559

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

1,515.7

1,295.8

1,446.3

1,295.8

832.6

993.2

872.8

993.2

หมายเหตุ - รำคำบัญชี หมำยถึง มูลค่ำหนี้ สินจำกสัญญำประกันภัย ที่ ประเมินตำมมำตรฐำนกำรบัญชี มีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อให้นกั ลงทุนผูว้ ิเครำะห์ทำงกำรเงินเข้ำใจถึงมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ ของหนี้ สินจำกสัญญำประกันภัย
ที่เป็ นที่ยอมรับตำมหลักกำรทำงบัญชีในประเทศไทย ซึ่ งมูลค่ำดังกล่ำวจะต้องผ่ำนกำรรับรองจำกผูส้ อบบัญชี
อนุญำตแล้ว
- รำคำประเมิน หมำยถึง มูลค่ำหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย ที่ประเมินตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและ
ส่ งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันวินำศ
ภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในกำรกำกับควำมมัน่ คงทำงกำรเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพื่อให้มนั่ ใจว่ำ
บริ ษทั ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยได้อย่ำงครบถ้วนแก่ผเู ้ อำประกันภัยซึ่ ง
จะต้องประเมินโดยนักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญำตจำกนำยทะเบียนตำมหลักกำรทำง
คณิ ตศำสตร์ประกันภัยที่ได้รับกำรยอมรับ สมมติฐำนที่ใช้ในกำรประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบกำรณ์
จริ งหรื อในกรณี ที่บริ ษทั มีขอ้ มูลไม่เพียงพออำจอ้ำงอิงจำกประสบกำรณ์ของอุตสำหกรรมและปรับให้
เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของพอร์ตกำรรับประกันภัยของบริ ษทั นั้น นอกจำกนี้ มูลค่ำสำรองประกันภัย
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ดังกล่ำวจะต้องรวมถึงค่ำเผื่อควำมผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่ งให้เป็ นไปตำมที่
สำนักงำน คปภ. กำหนด
ข้ อสั งเกต ในบำงช่วงเวลำของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มูลค่ำหนี้สินจำกสัญญำประกันภัยอำจมีควำมแตกต่ำงระหว่ำง
รำคำบัญชีและรำคำประเมินของ อย่ำงมีนยั สำคัญ อันเนื่องมำกจำกวัตถุประสงค์และวิธีกำรที่แตกต่ำงกันในกำร
ประเมินตำมที่กล่ำวไว้ขำ้ งต้น ทั้งนี้ผทู ้ ี่จะนำข้อมูลไปใช้ควรศึกษำและทำควำมเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์แนวทำงกำร
ประเมินรำคำหนี้สินจำกสัญญำประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถว้ นก่อนตัดสิ นใจ

6. การลงทุนของบริษัท
บริ ษทั มีนโยบำยในกำรลงทุน โดยนำเม็ดเงินที่ได้จำกกำรดำเนินธุ รกิจไปลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทน ตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัย
วัตถุประสงค์ของกำรกำหนดกรอบนโยบำยกำรลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงรวม
กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ กำรรับประกันภัย กำรทำสัญญำประกันภัยต่อ กำรบริ หำรสิ นทรัพย์และหนี้สิน ฐำนะ
เงินกองทุน ระดับควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้ ผลตอบแทนที่คำดหวัง และควำมพร้อมของระบบและบุคลำกรในกำร
รองรับกำรลงทุนและให้เป็ นไปตำมประกำศของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจ
ประกันภัย
กำรพิจำรณำกำรลงทุนของบริ ษทั เป็ นไปตำมกรอบนโยบำยกำรลงทุนที่อนุมตั ิโดยคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยกำร
นำเสนอโดยคณะกรรมกำรลงทุน โดยคำนึงถึงควำมมัน่ คงเป็ นลำดับแรก โดยลงทุนในสิ นทรัพย์ลงทุนที่มีระดับ
ควำมเสี่ ยงต่ำ ประกอบกับกำรคำนึงถึงสภำพคล่อง เพื่อจัดสรรกระแสเงินสดตำมระยะเวลำจ่ำยให้สอดคล้องกับ
หนี้สินภำระผูกพันที่มีต่อผูถ้ ือกรมธรรม์ และให้ได้ผลตอบแทนที่เหมำะสมตำมควำมเสี่ ยงที่คณะกรรมกำรลงทุน
กำหนด สัดส่ วนและประเภทสิ นทรัพย์ลงทุนเป็ นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีโครงสร้ำงกำรควบคุมที่เหมำะสมสำหรับกิจกรรมลงทุน ได้แก่ กำรอนุมตั ิรำยกำรลงทุน โดย
ผูบ้ ริ หำร กำรจัดทำกรอบนโยบำยและแผนกำรลงทุน กำรควบคุมและดูแลกำรปฏิบตั ิงำนให้เป็ นไปตำมกรอบ
นโยบำย กำรติดตำมผลกำรลงทุนและสถำนะของสิ นทรัพย์ลงทุน โดยคณะกรรมกำรลงทุน กำรรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษทั นอกเหนือจำกฝ่ ำยลงทุน ฝ่ ำยบัญชี ฝ่ ำยบริ หำรควำมเสี่ ยงและฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ซึ่งมีกำร
แบ่งแยกหน้ำที่สำหรับแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯ สำมำรถประกอบธุ รกิจอื่นนอกเหนือจำกธุ รกิจประกันวินำศภัยได้ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรประกอบ
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ธุ รกิจอื่นที่ได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นกำรใช้ทรัพยำกรของบริ ษทั ฯ ให้มี
ประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด โดยกำรประกอบธุ รกิจอื่นที่ได้รับควำมเห็นชอบได้แก่ กำรบริ หำรจัดกำรเรี ยกร้องค่ำสิ นไหม
ทดแทน และบริ กำรสำรวจภัย
สัดส่ วนของสิ นทรัพย์ที่สำมำรถลงทุนได้เป็ นไปตำมกรอบนโยบำยลงทุน ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้อนั ดับควำมน่ำเชื่อถือ
ของสถำบันกำรเงินที่ฝำกเงิน และผูอ้ อกหลักทรัพย์ตอ้ งไม่ต่ำว่ำ Aวิธีกำรประเมินมูลค่ำสิ นทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำวบันทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ และจะบันทึกในงบกำไรขำดทุนเมื่อได้จำหน่ำยหลักทรัพย์
นั้นออกไป
เงิ นลงทุนในตรำสำรหนี้ ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่ งปี รวมทั้งที่จะถื อจนครบกำหนดแสดงมูลค่ำตำม
วิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย บริ ษทั ฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู ้ส่วนต่ำกว่ำมูลค่ำตรำสำรหนี้ ตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ ง
จำนวนที่ตดั จำหน่ ำย/รับรู ้ น้ ี จะแสดงเป็ นรำยกำรปรับกับดอกเบี้ยรับ ตรำสำรหนี้ จดั เป็ นประเภทที่จะถือจนครบ
กำหนดเมื่อบริ ษทั มีควำมตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถที่จะถือไว้จนครบกำหนดไถ่ถอนเงินลงทุนในตรำสำร
ทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงรำคำทุนสุ ทธิ จำกค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหนี้ คำนวณโดยใช้อตั รำผลตอบแทนที่ประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหนี้
ไทย มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจำกมูลค่ำสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน
กำรประเมินมูลค่ำสิ นทรัพย์ลงทุนสำหรับกำรรำยงำนควำมเพียงพอของเงินกองทุน เป็ นไปตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิ จประกันภัย เรื่ องกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี้ สินของ
บริ ษทั ประกันวินำศภัย พ.ศ. 2554
ทั้งนีส้ ำหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มำณให้ มีรำยละเอียด ดังนี ้
หน่วย : ล้ำนบำท
ประเภท
สิ นทรัพย์ ลงทุน
เงิ น ฝำกสถำบัน กำรเงิ น และ
บัตรเงินฝำกสถำบันกำรเงิน

มูลค่ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
1,131.2

1,131.2

ปี 2559
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
1,143.1

1,131.2
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ตรำสำรหนี้ (พันธบัตร,หุ ้นกู,้
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน,ตัว๋ แลกเงิน,
หุ น้ กูแ้ ปลงสภำพ และ
สลำกออมทรัพย์)
ตรำสำรทุน (ไม่รวมเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม)
หน่วยลงทุน
เงิ น ให้ กู้ ยื ม ,เงิ น ให้ เ ช่ ำ ซื้ อ รถ
และให้เช่ำทรัพย์สินแบบลิสซิ่ ง
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ กำรซื้ อหุ ้น
หุ น้ กู้ หน่วยลงทุน
ตรำสำรอนุพนั ธุ์
เงินลงทุนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ลงทุน

1,112.7

1,125.6

725.3

1,125.6

0.8

38.4

0.8

38.4

-

-

249.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,244.7

2,295.2

2,118.8

2,295.2

หมายเหตุ - รำคำบัญชี หมำยถึง สิ นทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
- รำคำประเมิน หมำยถึง สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ประเมิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำร
ประกอบธุ รกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี้ สินของบริ ษทั ประกันวินำศภัย เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักในกำรกำกับควำมมัน่ คงทำงกำรเงิ นของบริ ษทั ประกันภัยและเพื่อให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั มี
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยได้อย่ำงครบถ้วนแก่ผเู ้ อำประกันภัย

7. ผลการดาเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่ วนต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในปี พ.ศ.2560 บริ ษทั มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 3,126.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 251.4 ล้ำนบำท คิดเป็ นเพิ่มขึ้นร้อยละ
8.7 เมื่อเที ยบกับปี ก่อน โดยกำรเติ บโตของเบี้ ยประกันภัยรับรวมมำจำกกำรรับประกันภัยจำกลูกค้ำรำยย่อยเป็ นหลัก ผล
กำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯเป็ นผลขำดทุนสุ ทธิ 174.8 ล้ำนบำท ซึ่ งลดลงเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่ำนมำ 136.8 ล้ำนบำท เนื่ องจำก
อัตรำส่ วนค่ำสิ นไหมทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.0

ทั้งนีส้ ำหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มำณให้ มีรำยละเอียด ดังนีเ้ ป็ นอย่ ำงน้ อย

รายการ
เบี้ยประกันภัยรับรวม
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้ (สุ ทธิ )

หน่วย : ล้ำนบำท
2560
2559
3,126.0
2,874.6
1,232.2
998.5
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รายการ
รำยได้จำกกำรลงทุน และรำยได้อื่น
กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ
อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ (ร้ อยละ)
อัตราส่ วน
อัตรำส่ วนค่ำสิ นไหมทดแทน ( Loss Ratio)
อัตรำส่ วนค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินธุ รกิจกันภัย ( Expense Ratio)
อัตรำส่ วนรวม ( Combined Ratio)
อัตรำส่ วนสภำพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตรำส่ วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ( Return on equity)

2560
46.1
(178.4)

2559
42.5
(38.0)

2560
85.1
31.6
116.7
371.5
(19.8)

2559
70.1
36.6
106.7
614.6
(3.8)

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
นอกจำกกระบวนกำรประเมินและจัดกำรควำมเสี่ ยงทำงด้ำนธุ รกิจโดยทัว่ ไปแล้ว บริ ษทั ฯ ยังได้มีกระบวนกำร
ประเมินและจัดกำรควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเงินกองทุน (ORSA process) โดยพิจำรณำทั้งเชิงคุณภำพและเชิงปริ มำณ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ผบู ้ ริ หำรเข้ำใจถึงควำมเสี่ ยงที่มีอยู่ ระดับเงินกองทุนที่ตอ้ งดำรงไว้สำหรับควำมเสี่ ยงจำก
กิจกรรมทำงธุ รกิจประเภทต่ำงๆ รวมไปถึงกำรหำทำงจัดกำรกับควำมเสี่ ยงนั้นๆ ได้อย่ำงเหมำะสม
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกำรศึกษำผลกระทบเชิงปริ มำณ (stress test) เพื่อให้เข้ำใจถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อ
เงินกองทุนของบริ ษทั ในสถำนกำรณ์หนึ่งๆ ซึ่ งอำจมีผลกระทบต่อเนื่ องไปยังผูถ้ ือกรมธรรม์ เพื่อให้สำมำรถ
บริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงนั้นได้ก่อนจะเกิดเหตุกำรณ์ และหรื อเตรี ยมพร้อมแผนรับมือกับเหตุกำรณ์น้ นั ได้
ทันท่วงที
บริ ษทั ฯได้กำหนดระดับควำมเพียงพอของเงินกองทุนชั้นต่ำเป็ นกำรภำยในที่ระดับ 200% และได้ทำกำรประมำณ
กำรอัตรำควำมเพียงพอของเงินกองทุนรวมอยูใ่ นแผนธุ รกิจของบริ ษทั โดยมีกำรรำยงำนผลต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเพื่อรำยงำนต่อไปยังคณะกรรมกำรของบริ ษทั อย่ำงสม่ำเสมอ ซึ่งกำรรำยงำน
ดังกล่ำวไม่ได้จำกัดอยูแ่ ค่เพียงระดับเงินกองทุนหรื อผลจำกกำรศึ่กษำผลกระทบเชิงปริ มำณเท่ำนั้น แต่ยงั เป็ นกำร
รำยงำนควำมคืบหน้ำถึงกิจกรรม และกระบวนกำรบริ หำรและจัดกำรควำมเสี่ ยงด้ำนอื่นๆ อีกด้วย
ทั้งนีส้ ำหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มำณ ให้ มีรำยละเอียด ดังนี ้
หน่วย : ล้ำนบำท
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รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
- หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย
- หนี้สินอื่น
ส่ วนของเจ้ำของ
อัตรำส่ วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน
(ร้อยละ)
เงินกองทุนที่สำมำรถนำมำใช้ได้ท้ งั หมด
เงินกองทุนที่ตอ้ งดำรงตำมกฎหมำย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
4,571.7

2559
4,457.9

2,289.0
1,398.4
884.3
304.4

2,288.4
1,096.1
1,073.4
428.3

882.6
289.9

1,073.1
250.6

หมายเหตุ - ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิ จประกันภัยว่ำด้วยกำรกำหนดประเภทและ
ชนิ ดของเงิ นกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรคำนวณเงิ นกองทุนของบริ ษทั ประกันวินำศ
ภัย กำหนดให้นำยทะเบียนอำจกำหนดมำตรกำรที่จำเป็ นในกำรกำกับดูแลบริ ษทั ที่มีอตั รำส่ วนควำมเพียงพอของ
เงินกองทุนต่ำกว่ำร้อยละหนึ่งร้อยสี่ สิบได้
- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตำมรำคำประเมิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจ
ประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันวินำศภัย
- รำยกำรข้ำงต้นคำนวณโดยใช้รำคำประเมิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจ
ประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันวินำศภัย

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรั บรอบปี ปฏิทินที่ล่วงมาที่ผ้ ูสอบบัญชี ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว

