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ส่วนที ่2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 
 

1. ประวตัิของบริษัท  นโยบาย  วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

ในการประกอบธุรกจิตามทีก่ าหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิ รายละเอียด

ลกัษณะผลติภัณฑ์และบริการทีส่ าคัญ ช่องทางการติดต่อกบับริษัท วธีิการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง 

พจิารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภัย    

1.1 ประวตัิบริษัท  (https://www.sompo.co.th/page/vision) 

1.2 นโยบาย วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ (https://www.sompo.co.th/page/vision) 

1.3 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ (https://www.sompo.co.th/page/vision) 

1.4 รายละเอยีดลกัษณะผลติภัณฑ์ บริการทีส่ าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบีย้ประกนัภัย 

   แยกตามประเภทของการรับประกนัภัย 

• ผลิตภณัฑส์ ำหรับนิติบุคคล 

กำรประกนัภยักำรขนส่งทำงทะเล  

บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ให้ควำมคุม้ครองควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนกบัสินคำ้ท่ีอยู่

ระหวำ่งกำรขนส่งทำงทะเลหรือกำรขนส่ง ทำงอำกำศระหวำ่งประเทศจำกอุบติัเหตุต่ำง ๆ เช่น เรือชนกนั เรือเกย

ต้ืน เคร่ืองบินตก เป็นตน้ ภยัท่ีจะไดรั้บควำมคุม้ครองข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขท่ีผูเ้อำประกนัภยัเลือกซ้ือควำมคุม้ครอง 

 

กำรประกนัภยักำรขนส่งสินคำ้ภำยในประเทศ 

บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย)จ ำกดั (มหำชน)  ให้ควำมคุม้ครองสินคำ้ทุกชนิด ระหว่ำงกำรขนส่ง

ภำยในประเทศ จำกควำมสูญหำย หรือเสียหำยตลอดกำรขนส่ง เช่น รถคว  ่ำ รถชนกนั ไฟไหม ้ระเบิด สินคำ้ถูก

ขโมย รวมถึงควำมเสียหำยหรือกำรสูญหำย จำกภยัธรรมชำติ 

 

กำรประกนัอคัคีภยั 

บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ให้ควำมคุม้ครองทรัพยสิ์นทุกประเภทส ำหรับอำคำร

ส ำนกังำน ร้ำนคำ้ โรงงำน โรงแรม คอนโดมิเนียม รวมถึงทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองจกัร สตอ๊กสินคำ้ 

เคร่ืองใชใ้นส ำนกังำน ท่ีไดรั้บควำมเสียหำยจำกไฟไหม ้ฟ้ำผำ่ ภยัระเบิดของแก๊ส และภยัอ่ืนๆ เช่น ลมพำย ุภยัทำง

อำกำศ แผน่ดินไหว ภยัเน่ืองจำกน ้ำ ภยัจลำจล / นดัหยดุงำน ภยัต่อเคร่ืองไฟฟ้ำ และอ่ืนๆ อีกมำกมำย 

 

 

https://www.sompo.co.th/page/vision
https://www.sompo.co.th/page/vision
https://www.sompo.co.th/page/vision
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กำรประกนัภยัรถยนตก์ลุ่ม  

หมำยถึง กำรท่ีผูเ้อำประกนัภยัมีรถยนต์ท่ีจะเอำประกนัภยัไวก้บับริษทั ตั้งแต่ 3 คนัข้ึนไป บริษทัฯ จะให้ควำม

คุม้ครองอุบติัเหตุระหว่ำงกำรใช้รถยนต์ ให้ควำมคุม้ครอง จำกควำมเสียหำยหรือสูญหำยของตวัรถ ให้ควำม

คุม้ครองจำกกำรบำดเจ็บ หรือเสียชีวิตของผูข้บัข่ี และผูโ้ดยสำรของผูเ้อำประกนัภยั ตลอดจนทรัพยสิ์น และกำร

บำดเจ็บหรือกำรเสียชีวิต ของบุคคลภำยนอก และกำรรับประกนัภยัของผูป้ระสบภยัจำกรถ (พ.ร.บ.) ควำมรับผิด

ตำมกฎหมำย ต่อควำมบำดเจบ็หรือเสียชีวติต่อบุคคลภำยนอกและผูโ้ดยสำร  

 

ประกนัภยัควำมรับผดิชอบ ต่อบุคคลภำยนอก 

บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  ให้ควำมคุ้มครองควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อ

บุคคลภำยนอก ท่ีผูเ้อำประกนัภยั ไดก่้อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บุคคลภำยนอก ดว้ยควำมประมำทเลินเล่อ ท ำให้

บุคคลภำยนอกไดรั้บควำมเสียหำยแก่ร่ำงกำยและทรัพยสิ์น ตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ พ.ศ. 

2535 

 

ประกนัภยัทรัพยสิ์น 

บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย)จ ำกดั (มหำชน)  ให้ควำมคุม้ครองควำมเสียหำยของส่ิงปลูกสร้ำง และ

ทรัพยสิ์นทุกประเภท ท่ีเอำประกนัภยัเช่น ท่ีอยู่อำศยั อำคำรส ำนกังำน ร้ำนคำ้ โรงงำน โรงแรม คอนโดมิเนียม 

รวมถึงทรัพยสิ์นอ่ืนๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองจกัร สตอ๊กสินคำ้ เคร่ืองใชใ้นส ำนกังำน ท่ีไดรั้บควำมเสียหำยจำกไฟ

ไหม ้ฟ้ำผำ่ ภยัระเบิดของแก๊ส และภยัอ่ืนๆ เช่น ลมพำย ุภยัทำงอำกำศ แผน่ดินไหว ภยัเน่ืองจำกน ้ำ ภยัจลำจล / นดั

หยุดงำน ภยัต่อเคร่ืองไฟฟ้ำ ฯลฯ นอกจำกน้ี ประกนัภยัทรัพยสิ์นยงัให้ควำมคุม้ครองรวมถึงควำมเส่ียงภยั อนัเกิด

จำกอุบติัเหตุใด ท่ีมิไดมี้กำรระบุ ยกเวน้ไวใ้นกรมธรรม ์เช่น จำกกำรโจรกรรม ควำมรับผิดต่อบุคคลภำยนอก ท่ี

นอกเหนือ จำกกำรรับประกนัภยัทัว่ไป 

 

ประกนัภยัควำมเส่ียงภยัทุกชนิด 

บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) ให้ควำมคุม้ครองส่ิงปลูกสร้ำงท่ีใชป้ระกอบกิจกำรต่ำง 

ๆ (ไม่รวมฐำนรำก) เช่น อำคำร โกดงั หรือโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ตลอดจนทรัพยสิ์นภำยในส่ิงปลูกสร้ำงนั้น 

ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองตกแต่งติคตั้งตรึงตรำ อุปกรณ์ส ำนกังำน ของใช ้และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำต่ำง ๆ สต็อกสินคำ้ 

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกำรผลิตสินคำ้ ตลอดจนระบบสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ภำยในอำคำรนั้น ส ำหรับควำมสูญเสียหรือ

เสียหำยต่อทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัไวจ้ำกอุบติัเหตุซ่ึงเป็นปัจจยัภำยนอกท่ีมิไดร้ะบุยกเวน้ไวใ้นกรมธรรม ์
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ประกนัภยัส ำหรับเงิน 

 

บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  ให้ควำมครองกำรสูญเสียของเงินเดือน และ /หรือ 

ค่ำจำ้ง เงินภำยในสถำนท่ีเอำประกนัภยัในเวลำท ำงำนเงินภำยในตูนิ้รภยั หรือ ห้องนิรภยันอกเวลำท ำงำนเงิน

ภำยนอกสถำนท่ีเอำประภยัในระหวำ่งกำรขนส่ง ควำมสูญเสียของอำคำรสถำนท่ี หรือตูนิ้รภยั 

 

ประกนัภยัควำมซ่ือสัตย ์ของลูกจำ้ง 

กำรประกนัภยัควำมซ่ือสัตยข์องลูกจำ้ง บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   ให้ควำม

คุม้ครองในกำรชดเชยควำมเสียหำยทำงกำรเงินท่ีเกิดข้ึนแก่นำยจำ้ง ในกรณีท่ีลูกจำ้งทุจริต หรือยกัยอกทรัพยสิ์น

ต่ำงๆ ของนำยจำ้ง 

 

ประกนัภยัป้ำยโฆษณำ 

บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  คุม้ครองแผน่ป้ำยโฆษณำท่ีติดตั้งอยูบ่นถนนหรือตึกสูง 

ซ่ึงได้รับควำมเสียหำยจำกไฟไหม้ ภยัธรรมชำติ และภยัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้ระบุยกเวน้ไวร้วมถึงควำมรับผิดตำม

กฎหมำยต่อบุคคลภำยนอกท่ีไม่ใช่ผูเ้อำประกันภยั คนในครอบครัวหรือลูกจำ้งท่ีก ำลังท ำงำน ในกรณีได้รับ

บำดเจบ็ เสียชีวติหรือทรัพยสิ์นเสียหำยอนัมีสำเหตุจำกป้ำยโฆษณำนั้น 

 

ประกนัภยัส ำหรับกระจก 

บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   คุม้ครองควำมเสียหำยต่อกระจกท่ีติดตั้งอยูใ่นอำคำร

เน่ืองจำกภยัทุกชนิดท่ีมิไดร้ะบุยกเวน้ไวใ้นกรมธรรม ์เช่น ควำมเสียหำยทีเกิดจำกไฟไหม ้ระเบิด กำรกระท ำป่ำ

เถ่ือน หรือ เจตนำร้ำย 

 

ประกนัภยั ธุรกิจหยดุชะงกั 

บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)   ใหค้วำมคุม้ครองสถำนประกอบธุรกิจท่ีเกิดข้ึนจำกภยั

ท่ีไดรั้บควำมคุม้ครองภำยใตก้ำรประกนัอคัคีภยัหรือกำรประกนัควำมเส่ียงภยัทุกชนิดของสถำนประกอบธุรกิจ

นั้น ๆ และท ำใหธุ้รกิจหยดุชะงกัในระหวำ่งท่ีตอ้งหยดุท ำกำรซ่อมแซม โดยผูเ้อำประกนัภยัจะไดรั้บชดใชส้ ำหรับ

กำรสูญเสียก ำไรขั้นตน้ (Loss of Gross Profit) ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มในกำรด ำเนินงำนตลอดจนค่ำใช้จ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำร

และพนักงำนประจ ำ และภำระผูกพนัทำงกำรเงิน เช่น ดอกเบ้ียเงินกู้ในระหว่ำงท่ีธุรกิจหยุดชะงกัจนกระทัง่

สำมำรถกลบัคืนสู่สภำวะปกติได ้
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• ผลิตภณัฑส์ ำหรับลูกคำ้รำยยอ่ย 

 

 บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  ใหค้วำมคุม้ครองต่อผูเ้อำประกนัภยัในกรณีท่ี

ผูเ้อำประกนัภยัประสบอุบติัเหตุไดรั้บควำมบำดเจ็บทำงร่ำงกำย และหำกผลของกำรบำดเจ็บนั้น ส่งผลให้ผูเ้อำ

ประกันภัยต้องเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภำพ สูญเสียอวยัวะ หรือเสียชีวิต บริษัท

ประกนัภยัจะจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรรักษำพยำบำล ของผูเ้อำประกนัภยั หรือจ่ำยค่ำสินไหม

ทดแทนให้แก่ผูเ้อำประกนัภยัหำกผูเ้อำประกันภยั ตอ้งสูญเสียอวยัวะ ทุพพลภำพ หรือเสียชีวิตตำมข้อตกลง

คุม้ครองท่ีระบุไว ้

 

 ประกนัภยั กำรเดินทำงต่ำงประเทศ 

Travel Joy ผลิตภณัฑ์ประกนักำรเดินทำงต่ำงประเทศท่ีให้ควำมคุม้ครองทัว่โลก คุณมัน่ใจไดใ้นทุกกำรเดินทำง

ด้วยบริกำรให้ควำมช่วยเหลือฉุกเฉินในต่ำงประเทศตลอด 24 ชั่วโมง โดยหน่วยงำนและบุคลำกรท่ีมีควำม

เช่ียวชำญจำก Sompo Assist ไม่ว่ำคุณจะเดินทำงไปท่ีใด คุณจะอุ่นใจเสมอกบัควำมคุม้ครองท่ีมำกกว่ำและกำร

บริกำรท่ีรวดเร็วในระดบัสำกล 

 

 ประกนัอคัคีภยั 

บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  ให้ควำมคุม้ครองทรัพยสิ์นส ำหรับท่ีอยู่อำศยั เช่น 

อำคำร เฟอร์นิเจอร์ ท่ีไดรั้บควำมเสียหำยจำกไฟไหม ้ฟ้ำผำ่ (รวมถึงควำมเสียหำยต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและอุปกรณ์

ไฟฟ้ำ ท่ีเกิดจำกกำรลดัวงจรจำกฟ้ำผำ่) ภยัระเบิด ภยัจำกยำนพำหนะ หรือชำ้ง มำ้ ววั ควำย ภยัจำกอำกำศยำน หรือ

วตัถุท่ีตกจำกอำกำศยำน และภยัเน่ืองจำกน ้ำ 

 

 ประกนัภยัรถยนต ์

บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย)จ ำกดั (มหำชน)  ให้ควำมคุม้ครองอุบติัเหตุระหวำ่งกำรใช้รถยนต ์จำก

ควำมเสียหำย หรือสูญหำยของตวัรถ กำรบำดเจ็บหรือเสียชีวิตของผูข้บัข่ี และผูโ้ดยสำรของผูเ้อำประกันภยั 

ตลอดจนทรัพยสิ์น และกำรบำดเจ็บหรือกำรเสียชีวิต ของบุคคลภำยนอก และกำรรับประกนัภยั ของผูป้ระสบภยั

จำกรถ (พ.ร.บ.) ควำมรับผดิตำมกฎหมำยต่อควำมบำดเจบ็หรือ เสียชีวติต่อ บุคคลภำยนอกและผูโ้ดยสำร 
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 ประกนัภยัโจรกรรม 

บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย)จ ำกดั (มหำชน)  ใหค้วำมคุม้ครองทรัพยสิ์น จำกกำรสูญหำยหรือเสียหำย 

จำกกำรถูกโจรกรรม ลกัทรัพย ์ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์

 

 ประกนัภยัผูเ้ล่นกอลฟ์ 

บริษทั ซมโปะ ประกนัภยั (ประเทศไทย) ให้ควำมคุม้ครองควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนต่ออุปกรณ์กำรเล่นกอล์ฟ และ

อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้อำประกนัภยัเน่ืองจำกกำรเล่นกอลฟ์ หรือกำรฝึกซ้อมอยูใ่นสนำมกอล์ฟ หรือสนำมฝึกหดั

ท่ีอยูใ่นประเทศไทย รวมถึงใหก้ำรคุม้ครองควำมรับผิดตำมกฎหมำย ต่อบุคคลภำยนอก ทั้งทำงดำ้นทรัพยสิ์นและ

ร่ำงกำยของบุคคลภำยนอกท่ีผูเ้อำประกนัภยั ท ำให้เกิด ควำมเสียหำย อนัมีสำเหตุมำจำกควำมประมำทของผูเ้อำ

ประกนัภยัในขณะ หรือสืบเน่ืองจำกกำร เล่น ซ้อม หรือฝึกหดักอล์ฟ นอกจำกน้ีบริษทัยงัให้รำงวลั ส ำหรับผูเ้อำ

ประกนัภยัท่ีสำมำรถท ำ โฮล - อิน - วนั ได ้ตำมเง่ือนไขท่ีไดร้ะบุไว ้

          ตำรำงสัดส่วนร้อยละของเบ้ียประกนัภยัแยกตำมประเภทของกำรรับประกนัภยั ประจ ำปี 2561 

           หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ 
การ

ประกนั
อคัคภีัย 

การประกนัภัย
ทางทะเล             
และขนส่ง 

การประกนัภัย
รถยนต์ 

การประกนัภัยเบ็ดเตลด็ 

รวม 

ตวั
เรือ

 

สิน
คำ้

 

ภำ
คบ

งัค
บั 

ภำ
คส

มคั
รใ
จ 

คว
ำม
เสี
ยง
ภยั

ทรั
พย

ส์ิน
 

คว
ำม
รับ

ผิด
ต่ อ

บุค
คล

ภำ
ยน

อก
 

วิศ
วก

รร
ม 

อุบ
ตัิเห

ตสุ่
วน

บุค
คล

 

สุข
ภำ
พ 

อื่น
ๆ 

จ ำนวนเบ้ีย
ประกนัภยัรับ
โดยตรง 

10.1 - 227.4 24.3 451.8 1,201.5 131.4 44.2 155.1 49.7 377.8 2,673.3 

สดัส่วน 
ของเบ้ีย
ประกนัภยั 
(ร้อยละ) 

0.4 - 8.5 0.9 16.9 44.9 4.9 1.7 5.8 1.9 14.1 100.0 

หมำยเหตุ : ขอ้มูลมำจำกรำยงำนประจ ำปี 

 

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงินหรือค่าสินไหม

ทดแทนตามสัญญาประกนัภัย    

 1.5.1  ขั้นตอน ระยะเวลำ เอกสำร และวธีิกำรในกำรขอรับค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกนัภยั 
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 -สินไหมรถยนต ์(https://www.sompo.co.th/page/motor_claim) 
 -สินไหมประกนัภยัสินคำ้ทำงทะเลและขนส่ง (https://www.sompo.co.th/page/non_motor_claim) 
 -สินไหมประกนัอคัคีภยั และเบด็เตล็ด (https://www.sompo.co.th/page/non_motor_claim) 
 -สินไหมประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล (https://www.sompo.co.th/page/non_motor_claim) 
   
     1.5.2  วธีิกำรติดต่อบริษทั และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีมีขอ้พิพำทหรือเร่ืองร้องเรียน 
 ติดต่อบริษทัเพื่อแสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียน 
 (https://www.sompo.co.th/page/motor_claim) 
 (https://www.sompo.co.th/page/non_motor_claim) 

 

2.  กรอบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอยีดใน                   การ
ด าเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 

 
2.1 กรอบการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 
(https://www.sompo.co.th/page/governance) 
2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท  
(https://www.sompo.co.th/page/organization) 
2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท 
(https://www.sompo.co.th/page/board_director) 
2.4 คณะกรรมการชุดย่อย  

2.4.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ (https://www.sompo.co.th/page/audit_committee) 
2.4.2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

(https://www.sompo.co.th/page/risk_management_committee) 
2.4.3 คณะกรรมกำรลงทุน (https://www.sompo.co.th/page/investment_committee) 

2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอสิระ และผู้บริหาร  

(https://www.sompo.co.th/page/governance) 

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)   

(https://www.sompo.co.th/page/governance) 

3. การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์   

    และหนีสิ้น (Asset Liability Management : ALM)  
 
      3.1 การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)  

https://www.sompo.co.th/page/motor_claim
https://www.sompo.co.th/page/non_motor_claim
https://www.sompo.co.th/page/non_motor_claim
https://www.sompo.co.th/page/non_motor_claim
https://www.sompo.co.th/page/motor_claim
https://www.sompo.co.th/page/non_motor_claim
https://www.sompo.co.th/page/governance
https://www.sompo.co.th/page/organization
https://www.sompo.co.th/page/board_director
https://www.sompo.co.th/page/audit_committee
https://www.sompo.co.th/page/risk_management_committee
https://www.sompo.co.th/page/investment_committee
https://www.sompo.co.th/page/governance
https://www.sompo.co.th/page/governance
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(https://www.sompo.co.th/page/governance) 

      
      3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น (Asset Liability Management : ALM) 

 (https://www.sompo.co.th/page/alm) 

ท้ังนีส้ ำหรับข้อมลูเชิงปริมำณให้มรีำยละเอียด ดังนี ้
หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
สินทรัพยล์งทุน  
(Total Investment Assets) 

1,890.2 1,937.1 2,244.7 2,295.2 

สินทรัพยส์ภำพคล่อง 
(Total Liquid Assets) 

1,844.0 1,849.6 2,198.4 2,209.3 

หน้ีสินรวม 3,724.1 3,794.5 3,751.7 3,687.4 

หน้ีสินตำมสัญญำประกนัภยั 2,552.4 2,624.4 2,348.3 2,289.0 

 
หมายเหตุ   - รำคำบญัชี หมำยถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ท่ีประเมินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

- รำคำประเมิน หมำยถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมินตำมประกำศคณะกรรมกำรกบักบัและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกนัภยัว่ำดว้ยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินำศภยั เพ่ือ
วตัถุประสงคห์ลกัในกำรก ำกบัควำมมัน่คงทำงกำรเงินของบริษทัประกนัภยั และเพ่ือให้มัน่ใจว่ำบริษทัมี
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยผลประโยชนต์ำมสญัญำประกนัภยัไดอ้ยำ่งครบถว้นแก่ผูเ้อำประกนัภยั 
 

4. ความเส่ียงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของ
บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเช่ือมโยงของเงินกองทุนและความเส่ียงจากการรับประกันภัย และการ
กระจุกตัวจากการรับประกนัภัย 

 

บริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัดในกำรด ำเนินนโยบำยรับประกนัภยัใหส้อดคลอ้งกบัแบบธุรกิจ และ
ถูกตอ้งตำมกฏระเบียบท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั ทั้งน้ี บริษทัฯ 
ยงัไดค้  ำนึงถึงควำมเส่ียงจำกกำรรับประกนัภยัท่ีอำจเกิดข้ึนไดโ้ดยไดใ้ห้ควำมสนใจในส่ิงต่ำงๆ ดงัน้ี  

- กำรกระจุกตวัของผลิตภณัฑ ์

- ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย 

- พื้นท่ีรับประกนัภยั 

- ภยัท่ีรับประกนั 

https://www.sompo.co.th/page/governance
https://www.sompo.co.th/page/alm
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เพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีจะเกิดข้ึน บริษทัไดบ้ริหำรจดักำรประกนัภยั โดยไดด้ ำเนินกำร
ดงัต่อไปน้ี 

- จดัแผนกำรประกนัภยัต่อให้เหมำะสมกบัควำมเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน โดยเฉพำะกำรกระจุกตวัของภยั 
ทั้งในส่วนของพื้นท่ีรับประกนัและภยัท่ีรับประกนั รวมทั้งกำรเลือกผูรั้บประกนัภยัต่อท่ีมีสถำนะ
กำรเงินท่ีมัน่คง มี Security Rating อยูใ่นระดบัสูง 

- จดักำรท ำแบบจ ำลองภยัพิบติัท่ีอำจเกิดข้ึน โดยเฉพำะภยัพิบติัต่ำงๆ ท่ีมีผลกระทบต่อผลกำร
ด ำเนินงำน เป็นกำรเตรียมตวัท่ีจะซ้ือควำมคุม้ครองใหเ้หมำะสมกบัควำมเส่ียงของบริษทัฯ 

- วเิครำะห์ควำมสำมำรถในกำรรับเส่ียงภยั โดยค ำนึงถึงผลประกอบกำรของภยัต่ำงๆ โดยอำศยั
หลกักำรของนกัคณิตศำตร์ประกนัภยั 

- ค ำนวณผลกระทบของกำรรับควำมเส่ียงภยัไวเ้องกบัควำมเปล่ียนแปลง ของเงินกองทุนท่ีอำจจะ
เกิดข้ึน โดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัเป็นผูท้  ำกำรวเิครำะห์ขอ้มูลเหล่ำน้ี 

 
ท้ังนีส้ ำหรับข้อมลูเชิงปริมำณให้มรีำยละเอียด ดังนี ้

หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ จ านวน 
ส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกบริษทัประกนัภยัต่อ  1,682.3 

เงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อ 85.9 

เงินวำงไวจ้ำกกำรประกนัภยัต่อ - 

5. มูลค่า วธีิการ และสมมติฐานในการประเมินหนีสิ้นจากสัญญาประกันภัย  
   
กำรบริหำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินมีวตัถุประสงคเ์พื่อกำรจดักำรควำมเส่ียงทำงดำ้นกำรเงินส ำหรับสินทรัพยห์นุน

หลงัเพื่อกำรจ่ำยช ำระหน้ีสินส ำหรับธุรกิจ เน่ืองจำกหน้ีสินจำกกำรรับประกนัวนิำศภยัส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินระยะ

สั้นจึงมีควำมเส่ียงทำงดำ้นดอกเบ้ียต ่ำ แต่มีควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกมหนัตภยั ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรก ำหนดรำคำ

ผดิพลำด และควำมเส่ียงดำ้นกำรประมำณกำรหน้ีสินค่ำสินไหมทดแทนคลำดเคล่ือนสูง กลยทุธ์กำรบริหำร

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัฯ จึงเนน้ไปทำงกำรรักษำสภำพคล่องทำงกำรเงินให้อยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอและ

เหมำะสม อนัเน่ืองมำกจำกควำมไม่แน่นอนของจ ำนวนกระแสเงินสดจ่ำย รวมถึงระยะเวลำท่ีจะตอ้งจ่ำย บริษทัฯ

จึงมีกำรประมำณกำรกระแสเงินสดจ่ำยหน้ีสินอยำ่งสม ่ำเสมอ และจดัสรรเงินลงทุนเช่น ตรำสำรหน้ีและเงินฝำก

ธนำคำรท่ีมีอำย ุวนัครบก ำหนดและอตัรำผลตอบแทนท่ีเหมำะสมเพื่อใหมี้กระแสเงินสดรับท่ีสอดคลอ้งกบั

กระแสเงินสดจ่ำยท่ีประมำณกำรไว ้ซ่ึงกระบวนกำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำโดยฝ่ำยลงทุน โดยใชข้อ้มูลประกอบจำกฝ่ำย
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กำรเงินและฝ่ำยสินไหมทดแทน 

 

กลยทุธ์กำรบริหำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินเนน้ไปทำงกำรรักษำสภำพคล่องทำงกำรเงินเพื่อใหเ้พียงพอท่ีจะจ่ำยช ำระ

หน้ีสินท่ีมีต่อผูถื้อกรมธรรม ์จ ำนวนกรมธรรม ์และหน้ีสินตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัจึงเป็นส่ิงท่ีบริษทัน ำมำใชใ้น

กำรพิจำรณำตดัสินใจในกำรลงทุน ทั้งในเร่ืองของระยะเวลำท่ีจะลงทุน และควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย 

 ท้ังนีส้ ำหรับข้อมลูเชิงปริมำณให้มรีำยละเอียด ดังนี ้
                                                                                           หน่วย : ลำ้นบำท     

 

   
 
หมายเหตุ - รำคำบญัชี หมำยถึง มูลค่ำหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั ท่ีประเมินตำมมำตรฐำนกำรบญัชี มีวตัถุประสงค์

หลกัเพ่ือใหน้กัลงทุนผูวิ้เครำะห์ทำงกำรเงินเขำ้ใจถึงมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั
ท่ีเป็นท่ียอมรับตำมหลกักำรทำงบญัชีในประเทศไทย ซ่ึงมูลค่ำดงักล่ำวจะตอ้งผำ่นกำรรับรองจำกผูส้อบบญัชี
อนุญำตแลว้  
- รำคำประเมิน หมำยถึง มูลค่ำหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั ท่ีประเมินตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและ

ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัวำ่ดว้ยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินำศ

ภยั เพ่ือวตัถุประสงคห์ลกัในกำรก ำกบัควำมมัน่คงทำงกำรเงินของบริษทัประกนัภยัและเพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่

บริษทัควำมสำมำรถในกำรจ่ำยผลประโยชนต์ำมสญัญำประกนัภยัไดอ้ยำ่งครบถว้นแก่ผูเ้อำประกนัภยัซ่ึง

จะตอ้งประเมินโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บใบอนุญำตจำกนำยทะเบียนตำมหลกักำรทำง

คณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บกำรยอมรับ สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรประเมินจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประสบกำรณ์

จริงหรือในกรณีท่ีบริษทัมีขอ้มูลไม่เพียงพออำจอำ้งอิงจำกประสบกำรณ์ของอุตสำหกรรมและปรับให้

เหมำะสมกบัลกัษณะเฉพำะของพอร์ตกำรรับประกนัภยัของบริษทันั้น นอกจำกน้ี มูลค่ำส ำรองประกนัภยั

ดงักล่ำวจะตอ้งรวมถึงค่ำเผื่อควำมผนัผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซ่ึงใหเ้ป็นไปตำมท่ี

ส ำนกังำน คปภ. ก ำหนด  

รายการ ปี 2561 ปี 2560 
ราคาบัญชี ราคาประเมนิ ราคาบัญชี ราคาประเมนิ 

หน้ีสินจำกสญัญำประกนัภยั 1,352.3 1,166.9 1,515.7 1,295.8 

- ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้
(Premium liabilities) 

    

- ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน  
(Claim liabilities)  

1,200.1 1,457.6 832.6 993.2 
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ข้อสังเกต  ในบำงช่วงเวลำของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มูลค่ำหน้ีสินจำกสญัญำประกนัภยัอำจมีควำมแตกต่ำงระหวำ่ง

รำคำบญัชีและรำคำประเมินของ อยำ่งมีนยัส ำคญั อนัเน่ืองมำกจำกวตัถุประสงคแ์ละวิธีกำรท่ีแตกต่ำงกนัในกำร

ประเมินตำมท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้ ทั้งน้ีผูท่ี้จะน ำขอ้มูลไปใชค้วรศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจถึงวตัถุประสงคแ์นวทำงกำร

ประเมินรำคำหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยัทั้งสองใหถ่ี้ถว้นก่อนตดัสินใจ  

6. การลงทุนของบริษัท 
 
บริษทัมีนโยบำยในกำรลงทุน โดยน ำเมด็เงินท่ีไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจไปลงทุน เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทน ตำม

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขของคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั 

วตัถุประสงคข์องกำรก ำหนดกรอบนโยบำยกำรลงทุน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงรวม 

กำรออกแบบผลิตภณัฑ ์กำรรับประกนัภยั กำรท ำสัญญำประกนัภยัต่อ กำรบริหำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฐำนะ

เงินกองทุน ระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้ผลตอบแทนท่ีคำดหวงั และควำมพร้อมของระบบและบุคลำกรในกำร

รองรับกำรลงทุนและใหเ้ป็นไปตำมประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ

ประกนัภยั 

 

กำรพิจำรณำกำรลงทุนของบริษทัเป็นไปตำมกรอบนโยบำยกำรลงทุนท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมกำรบริษทั โดยกำร

น ำเสนอโดยคณะกรรมกำรลงทุน โดยค ำนึงถึงควำมมัน่คงเป็นล ำดบัแรก โดยลงทุนในสินทรัพยล์งทุนท่ีมีระดบั

ควำมเส่ียงต ่ำ ประกอบกบักำรค ำนึงถึงสภำพคล่อง เพื่อจดัสรรกระแสเงินสดตำมระยะเวลำจ่ำยใหส้อดคลอ้งกบั

หน้ีสินภำระผกูพนัท่ีมีต่อผูถื้อกรมธรรม ์และใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีเหมำะสมตำมควำมเส่ียงท่ีคณะกรรมกำรลงทุน

ก ำหนด สัดส่วนและประเภทสินทรัพยล์งทุนเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้โครงสร้ำงกำรควบคุมท่ีเหมำะสมส ำหรับกิจกรรมลงทุน ไดแ้ก่ กำรอนุมติัรำยกำรลงทุน โดย

ผูบ้ริหำร กำรจดัท ำกรอบนโยบำยและแผนกำรลงทุน กำรควบคุมและดูแลกำรปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปตำมกรอบ

นโยบำย กำรติดตำมผลกำรลงทุนและสถำนะของสินทรัพยล์งทุน โดยคณะกรรมกำรลงทุน กำรรำยงำนต่อ

คณะกรรมกำรบริษทั นอกเหนือจำกฝ่ำยลงทุน ฝ่ำยบญัชี ฝ่ำยบริหำรควำมเส่ียงและฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ซ่ึงมีกำร

แบ่งแยกหนำ้ท่ีส ำหรับแต่ละกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

บริษทัฯ สำมำรถประกอบธุรกิจอ่ืนนอกเหนือจำกธุรกิจประกนัวนิำศภยัไดภ้ำยใตก้รอบนโยบำยกำรประกอบ

ธุรกิจอ่ืนท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นกำรใชท้รัพยำกรของบริษทัฯ ใหมี้

ประสิทธิภำพสูงสุด โดยกำรประกอบธุรกิจอ่ืนท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบไดแ้ก่ กำรบริหำรจดักำรเรียกร้องค่ำสินไหม
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ทดแทน และบริกำรส ำรวจภยั 

 

สัดส่วนของสินทรัพยท่ี์สำมำรถลงทุนไดเ้ป็นไปตำมกรอบนโยบำยลงทุน ดงัต่อไปน้ี ทั้งน้ีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือ

ของสถำบนักำรเงินท่ีฝำกเงิน และผูอ้อกหลกัทรัพยต์อ้งไม่ต ่ำวำ่ A- 

วธีิกำรประเมินมูลค่ำสินทรัพยล์งทุน 
 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยติุธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่ำวบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเม่ือไดจ้  ำหน่ำยหลกัทรัพย์
นั้นออกไป  

 
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะครบก ำหนดช ำระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก ำหนดแสดงมูลค่ำตำม

วธีิรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย บริษทัฯ ตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ำกวำ่มูลค่ำตรำสำรหน้ีตำมอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึง
จ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรำยกำรปรับกบัดอกเบ้ียรับ ตรำสำรหน้ีจดัเป็นประเภทท่ีจะถือจนครบ
ก ำหนดเม่ือบริษทั มีควำมตั้งใจแน่วแน่และมีควำมสำมำรถท่ีจะถือไวจ้นครบก ำหนดไถ่ถอนเงินลงทุนในตรำสำร
ทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 

 
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรหน้ีค ำนวณโดยใช้อตัรำผลตอบแทนท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ี

ไทย มูลค่ำยติุธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 
 
กำรประเมินมูลค่ำสินทรัพยล์งทุนส ำหรับกำรรำยงำนควำมเพียงพอของเงินกองทุน เป็นไปตำมประกำศ 

คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ืองกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของ
บริษทัประกนัวนิำศภยั พ.ศ. 2554   

 
      ท้ังนีส้ ำหรับข้อมลูเชิงปริมำณให้มรีำยละเอียด ดังนี ้

  หน่วย : ลำ้นบำท 

ประเภท 
สินทรัพย์ลงทุน 

มูลค่า ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2561 ปี 2560 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
เ งินฝำกสถำบันกำรเงินและ        
บตัรเงินฝำกสถำบนักำรเงิน 

532.2 532.2 1,131.2 1,131.2 

ตรำสำรหน้ี (พนัธบตัร,หุ้นกู,้              
ตัว๋สัญญำใชเ้งิน,ตัว๋แลกเงิน, 

1,357.2 1,364.8 1,112.7 1,125.6 
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หุน้กูแ้ปลงสภำพ และ                
สลำกออมทรัพย)์ 
ตรำสำรทุน (ไม่รวมเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม) 

0.8 40.1 0.8 38.4 

หน่วยลงทุน - - - - 

เ งินให้กู ้ยืม ,เ งินให้เช่ำซ้ือรถ 
และใหเ้ช่ำทรัพยสิ์นแบบลิสซ่ิง 

- - - - 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิกำรซ้ือหุ้น           
หุน้กู ้หน่วยลงทุน 

- - - - 

ตรำสำรอนุพนัธ์ุ - - - - 

เงินลงทุนอ่ืน - - - - 

รวมสินทรัพย์ลงทุน 1,890.2 1,937.1 2,244.7 2,295.2 

 
หมายเหตุ    - รำคำบญัชี หมำยถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ท่ีประเมินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

- รำคำประเมิน หมำยถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกนัภยัว่ำดว้ยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินำศภยั เพ่ือ
วตัถุประสงค์หลกัในกำรก ำกบัควำมมัน่คงทำงกำรเงินของบริษทัประกนัภยัและเพ่ือให้มัน่ใจว่ำบริษทัมี
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยผลประโยชนต์ำมสญัญำประกนัภยัไดอ้ยำ่งครบถว้นแก่ผูเ้อำประกนัภยั 

 
7. ผลการด าเนินงานของบริษัทประกนัภัย รวมถึงผลการวเิคราะห์และอตัราส่วนต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง   
 

ในปี พ.ศ.2561 บริษทัมีเบ้ียประกนัภยัรับรวม 2,863.5 ลำ้นบำท ลดลง 262.6 ลำ้นบำท คิดเป็นลดลงร้อยละ 8.4 
เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยกำรลดลงของเบ้ียประกนัภยัรับรวมมำจำกกำรคดัเลือกภยัและกำรพิจำรณำรับประกนัภยั ผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯมีผลก ำไรสุทธิ 16.5 ลำ้นบำท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ 191.4 ลำ้นบำท เน่ืองจำก
อตัรำส่วนค่ำสินไหมทดแทนลดลงร้อยละ 25.3 
 
ผลกำรด ำเนินงำนเชิงปริมำณรวมทั้งอตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั ไดแ้สดงไวด้งัต่อไปน้ี 
 

       หน่วย : ลำ้นบำท 
รายการ  2561 2560 

เบ้ียประกนัภยัรับรวม 2,863.5 3,126.0 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยได ้(สุทธิ) 1,033.0 1,232.2 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุน และรำยไดอ่ื้น   49.8 46.1 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ  16.5 (174.8) 
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อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ (ร้อยละ)  

อตัราส่วน 2561 2560 
อตัรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน ( Loss Ratio) 75.9 85.1 

อตัรำส่วนค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินธุรกิจกนัภยั ( Expense Ratio) 21.7 31.6 

อตัรำส่วนรวม ( Combined Ratio) 97.6 116.7 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (Liquidity ratio) 185.5 368.0 

อตัรำส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ( Return on equity) 2.1 (19.8) 

 

8. ความเพยีงพอของเงินกองทุน  
 

นอกจำกกระบวนกำรประเมินและจดักำรควำมเส่ียงทำงดำ้นธุรกิจโดยทัว่ไปแลว้ บริษทัฯ ยงัไดมี้กระบวนกำร

ประเมินและจดักำรควำมเส่ียงทำงดำ้นเงินกองทุน (ORSA process) โดยพิจำรณำทั้งเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้บ้ริหำรเขำ้ใจถึงควำมเส่ียงท่ีมีอยู ่ระดบัเงินกองทุนท่ีตอ้งด ำรงไวส้ ำหรับควำมเส่ียงจำก

กิจกรรมทำงธุรกิจประเภทต่ำงๆ รวมไปถึงกำรหำทำงจดักำรกบัควำมเส่ียงนั้นๆ ไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

 

บริษทัไดจ้ดัใหมี้กำรศึกษำผลกระทบเชิงปริมำณ (stress test) เพื่อใหเ้ขำ้ใจถึงผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนต่อ

เงินกองทุนของบริษทัในสถำนกำรณ์หน่ึงๆ ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อเน่ืองไปยงัผูถื้อกรมธรรม ์เพื่อใหส้ำมำรถ

บริหำรจดักำรควำมเส่ียงนั้นไดก่้อนจะเกิดเหตุกำรณ์ และหรือเตรียมพร้อมแผนรับมือกบัเหตุกำรณ์นั้นได้

ทนัท่วงที 

 

บริษทัฯไดก้ ำหนดระดบัควำมเพียงพอของเงินกองทุนชั้นต ่ำเป็นกำรภำยในท่ีระดบั 200% และไดท้ ำกำรประมำณ

กำรอตัรำควำมเพียงพอของเงินกองทุนรวมอยูใ่นแผนธุรกิจของบริษทั โดยมีกำรรำยงำนผลต่อท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเพื่อรำยงำนต่อไปยงัคณะกรรมกำรของบริษทัอยำ่งสม ่ำเสมอ ซ่ึงกำรรำยงำน

ดงักล่ำวไม่ไดจ้  ำกดัอยูแ่ค่เพียงระดบัเงินกองทุนหรือผลจำกกำรศ่ึกษำผลกระทบเชิงปริมำณเท่ำนั้น แต่ยงัเป็นกำร

รำยงำนควำมคืบหนำ้ถึงกิจกรรม และกระบวนกำรบริหำรและจดักำรควำมเส่ียงดำ้นอ่ืนๆ อีกดว้ย 

ท้ังนีส้ ำหรับข้อมลูเชิงปริมำณ  ให้มรีำยละเอียด  ดังนี ้
หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ 
 ณ วนัที ่31  ธันวาคม  

2561 2560 
สินทรัพยร์วม 4,668.7 4,571.7 
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หน้ีสินรวม     
- หน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั  2,624.4 2,289.0 

   - หน้ีสินอ่ืน  1,170.1 1,398.4 

ส่วนของเจำ้ของ  874.2 884.3 

อตัรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน    
(ร้อยละ) 

277.3 304.4 

เงินกองทุนท่ีสำมำรถน ำมำใชไ้ดท้ั้งหมด  857.5 882.6 

เงินกองทุนท่ีตอ้งด ำรงตำมกฎหมำย  309.2 289.9 

   
หมายเหตุ  - ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัวำ่ดว้ยกำรก ำหนดประเภทและชนิด

ของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรค ำนวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัวินำศภยั 
ก ำหนดให้นำยทะเบียนอำจก ำหนดมำตรกำรท่ีจ ำเป็นในกำรก ำกบัดูแลบริษทัท่ีมีอตัรำส่วนควำมเพียงพอของ
เงินกองทุนต ่ำกวำ่ร้อยละหน่ึงร้อยส่ีสิบได ้

 - เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตำมรำคำประเมิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัวำ่ดว้ยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินำศภยั  

 - รำยกำรขำ้งตน้ค ำนวณโดยใชร้ำคำประเมิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัวำ่ดว้ยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินำศภยั  

 

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว งบการเงินปี 2561 (https://www.sompo.co.th/files/upload/gallery/5ceb4c38e9275.pdf) 
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