ส่ วนที่ 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
*ข้ อมูลเข้ าถึงได้จาก URL ด้ านล่าง
1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ ข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริ การที่สาคัญ ช่ องทางการติดต่ อบริ ษทั วิธีการและระยะเวลาที่ ใช้ ในการ
เรี ยกร้ องพิจารณา และชดใช้ หรือค่ าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.1
1.2
1.3
1.4

ประวัติบริ ษทั
นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริ การที่สาคัญของบริษัท และสัดส่ วนร้ อยละของเบีย้ ประกันภัย
แยกตามประเภทของการรั บประกันภัย
ผลิตภัณฑ์สาหรับนิติบุคคล
-

ผลิตภัณฑ์สาหรับลูกค้ ารายย่อย

ตารางสัดส่ วนร้ อยละของเบีย้ ประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจาปี 2563
หน่วย : ล้ านบาท
การประกันภัยทาง
การประกันภัยรถยนต์
ทะเลและขนส่ ง

ภาคบังคับ

ภาคสมัครใจ

ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

วิศวกรรม

อุบัติเหตุส่วนบุคคล

สุขภาพ

อื่นๆ

14.13

สินค้ า

จานวนเบี ้ยประกันภัย
รับโดยตรง

ตัวเรือ

รายการ

การ
ประกัน
อัคคีภัย

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

-

439.30

65.14

1,558.62

2,237.00

180.31

270.77

21.98

310.31

376.16

5,473.72

8.03%

1.19%

28.47%

40.87%

3.29%

4.95%

0.40%

5.67%

6.87%

100.00%

สัดส่วนของเบี ้ย
ประกันภัย (ร้ อยละ)
0.26% 0.00%
หมายเหตุ : ข้ อมูลมาจากรายงานประจาปี

รวม

1.5 ช่ องทางการติดต่ อบริ ษทั วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยกร้ อง พิจารณา และชดใช้ เงินหรือค่ าสินไหม
ทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.1 ขั ้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.2

สินไหมรถยนต์
สินไหมประกันภัยสินค้ าทางทะเลและขนส่ ง
สินไหมประกันอัคคีภัย และเบ็ดเตล็ด
สินไหมประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
สินไหมประกันภัยสินเชื่อเพื่อการเช่ าซือ้
สินไหมประกันภัยผู้เล่ นกอล์ ฟ

วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้ องเรียน
- ติดต่ อบริ ษัทเพื่อแสดงความคิดเห็น หรื อร้ องเรี ยน

2. กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
2.1
2.2
2.3
2.4

กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
โครงสร้ างองค์ กรของบริ ษทั
โครงสร้ างการจัดการของบริษัท
คณะกรรมการชุดย่อย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.4.3 คณะกรรมการลงทุน
2.5 การสรรหาและการแต่ งตัง้ กรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
2.6 นโยบายการจ่ายค่ าตอบแทน (Remuneration policy)

3. การบริ หารความเสี่ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริ หารสินทรั พย์ แ ละหนีส้ ิ น
(Asset Liability Management : ALM)
3.1 การบริ หารความเสี่ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM)
3.2 การบริ หารสินทรัพย์ และหนีส้ นิ (Asset Liability Management : ALM)
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ

สินทรัพย์ลงทุน
(Total Investment Assets)
สินทรัพย์สภาพคล่อง
(Total Liquid Assets)
หนี ้สินรวม
หนี ้สินตามสัญญาประกันภัย

ปี 2563

ปี 2562

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

18,362.67

18,348.37

16,792.79

16,812.45

18,336.87
9,473.33
8,206.73

18,336.87
9,671.44
8,405.92

16,790.17
7,234.01
6,244.97

16,790.17
6,905.56
5,920.52

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี ้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิน ทรัพ ย์แ ละหนี ้สิ นที่ ประเมิ นตามประกาศคณะกรรมการกั บกั บและส่ งเสริม การ
ประกอบธุ รกิ จประกั นภั ย ว่า ด้ ว ยการประเมิ น ราคาทรั พ ย์สิ น และหนี ส้ ิน ของบริ ษั ทประกั นวิ น าศภั ย เพื่ อ
วัตถุ ประสงค์ หลั กในการกากั บความมั่น คงทางการเงินของบริษั ทประกัน ภัย และเพื่ อให้ มั่น ใจว่ าบริ ษัท มี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกันภัย

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ ได้ และมีนัยสาคัญอันอาจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงิ น
ของบริ ษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่ อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย
และการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย
สาขาจัด ให้ มีการเอาประกันภัยต่อ สาหรับ ความเสี่ ยงภัยที่ไ ด้ รับประกันไว้ บ างส่วนเพื่ อควบคุ มความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ ้น และลดความเสี่ยงทีอ่ าจเกิดขึ ้นต่อเงินกองทุนของสาขา
การเอาประกันภัยต่อก่อให้ เกิดความเสี่ยงด้านเครดิต สาขาจึงได้จัดทามาตรฐานด้ านความมั่นคงส าหรั บ ผู้ มี คุณ สมบั ติ
เป็ นผู้รับประกันภัยต่อ (“Security Standard for Qualified Reinsurers”) ทั ้งในส่วนของการเอาประกันภัยต่อแบบสัญญา
และการเอาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย และปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว
นอกจากนี ้ผู้รับประกันยังสามารถจัดให้ มีการเอาประกันภัยต่อแบบเฉพาะรายเพื่อบริหารความเสี่ยงภัยสุทธิ และจัด ให้ มี
การเอาประกันภัยต่อแบบสัญญาของสาขาอย่างเหมาะสมเพื่อให้ เกิดความมัน่ คงทางการเงิน และเพื่อเพิ่ มความสามารถ
ในการทากาไร
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ
สารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ

จานวน
3,664.81

เงินค้ างรับจากการประกันภัยต่อ

387.36

เงินวางไว้ จากการประกันภัยต่อ

-

5. มูลค่ า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีสิ้ นจากสัญญาประกันภัย
หนี ้สิน จากสัญญาประกันภั ยประกอบด้ วยสารองค่า สินไหมทดแทนและค่ าสิน ไหมทดแทนค้ า งจ่าย และสารองเบี ย้
ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็ นรายได้
สำรองค่ ำสินไหมทดแทนและค่ ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย
สาขาบันทึกบัญชีสารองค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้รับแจ้ งการเรียกชดเชยจากผู้เอาประกันอย่างเป็ นทางการ โดยบันทึกตาม
มูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระหรือผู้ประเมินของสาขาแล้ วแต่กรณี และสาขาได้ ตั ้ง
สารองสาหรับค่าสินไหมทดแทนทีอ่ าจเกิดขึ ้นแต่ยังมิได้รายงาน (Incurred but not yet reported) รวมค่าเผื่อความผั น
ผวน (Provision for Adverse Deviation) ซึ่ งถูกประเมิ นโดยนักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยทีไ่ ด้รบั อนุญำต
สำรองเบีย้ ประกันภัยที ่ยงั ไม่ ถือเป็ นรำยได้
สารองเบี ้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็ นรายได้ เป็ นสัดส่วนของเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ จะรับรู้เป็ นรายได้ ในปี บัญชีถัดไปคานวณ
แยกแต่ละกรมธรรม์ตามวิธีดังนี ้
ประกันอัคคีภัย ภัยทางทะเล (ตัวเรือ)
รถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (เฉพาะเที่ยว)
ประกันภัยการเดินทาง

- วิธีเฉลี่ยเป็ นรายวันจากเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิ
(วิธีเศษหนึ่งส่วนสามร้ อยหกสิบห้ า)
- เต็มจานวนเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบเก้ าสิบวันย้ อนหลัง
- เต็มจานวนเบี ้ยประกันภัยรับสุทธิในรอบสามสิบวันย้ อนหลัง
หน่วย : ล้ านบาท

รายการ

ปี 2563
ราคาบัญชี ราคาประเมิน

ปี 2562
ราคาบัญชี ราคาประเมิน

3,225.19

2,776.00

3,237.85

2,781.35

4,981.54

5,629.92

3,007.13

3,139.17

หนี ้สินจากสัญญาประกันภัย
- สารองเบี ้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็ นรายได้
(Premium liabilities)
- สารองค่าสินไหมทดแทน
(Claim liabilities)

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี ้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสง ค์
หลักเพื่อให้ นักลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้ าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี ้สินจากสั ญ ญาประกั น ภัย ที่
เป็ นที่ย อมรับ ตามหลั กการทางบัญ ชีในประเทศไทย ซึ่ งมูลค่ าดังกล่ าวจะต้ องผ่า นการรับ รองจากผู้สอบบัญ ชี
อนุญาตแล้ ว

- ราคาประเมิ น หมายถึ ง มูลค่าหนี ส้ ินจากสัญ ญาประกั น ภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้ วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี ้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อ
วัต ถุ ประสงค์ห ลั ก ในการกากั บความมั่ น คงทางการเงิ น ของบริ ษั ทประกั น ภั ยและเพื่อ ให้ มั่ น ใจว่ าบริ ษั ท
ความสามารถในการจ่ ายผลประโยชน์ต ามสัญ ญาประกั นภั ยได้ อย่า งครบถ้ ว นแก่ ผ้ เู อาประกัน ภัยซึ่ งจะต้ อ ง
ประเมิน โดยนัก คณิ ตศาสตร์ป ระกั นภั ยที่ไ ด้ รับ ใบอนุ ญาตจากนายทะเบี ยนตามหลั กการทางคณิต ศาสตร์
ประกันภัยที่ได้ รับการยอมรับ สมมติฐานทีใ่ ช้ ในการประเมินจะต้ องสอดคล้ องกับประสบการณ์จริงหรือ ในกรณี ที่
บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ
ของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนั ้น นอกจากนี มู้ ลค่าสารองประกันภัยดังกล่าวจะต้ องรวมถึงค่าเผื่ อ ความ
ผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้ เป็ นไปตามทีส่ านักงาน คปภ. กาหนด
ข้ อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี ้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่ า งระหว่ า ง
ราคาบัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนยั สาคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมิ น
ตามที่กล่าวไว้ ข้างต้ น ทั ้งนี ้ผู้ที่จะนาข้ อมูลไปใช้ ควรศึกษาและทาความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคา
หนี ้สินจากสัญญาประกันภัยทั ้งสองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ

6. การลงทุนของบริษัท
สาขาได้ จัดทานโยบายการลงทุนและมีการทบทวนนโยบายการลงทุนเป็ นประจาทุกปี นโยบายการลงทุนกาหนดประเภท
และคุณสมบัติของสินทรัพย์ลงทุนทีส่ าขาสามารถลงทุนได้ นโยบายการลงทุนยังกาหนดสัดส่วนของสินทรัพย์ลงทุนแต่ละ
ประเภท ตลอดจนวงเงินของผู้ออกหลักทรัพย์บางประเภท สาขายังได้ จัดทาคู่มอื การปฏิบัตงิ านด้านการลงทุนซึ่งมีการ
ทบทวนเป็ นประจาทุกปี
วิธีการประเมินมูลค่ าสินทรั พย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงิ นลงทุนในตรำสำรหนี ้และตรำสำรทุน
ตราสารหนี ้ซึ่งสาขาตั ้งใจและสามารถถือจนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด เงินลงทุนทีจ่ ะถือ
จนครบกาหนดแสดงในราคาทุนตัดจาหน่ายหักด้ วยขาดทุนจากการด้ อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื ้อมา
กับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี ้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริงตลอดอายุของตราสารหนี ้ทีเ่ หลือ
ตราสารหนี ้และตราสารทุนซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด นอกเหนือจากที่ตั ้งใจถือไว้ จนครบกาหนดจั ด
ประเภทเป็ นเงิน ลงทุน เผื่อขาย ภายหลั งการรับรู้ มู ลค่าในครั ้งแรกเงินลงทุนเผื่ อขายแสดงในมู ลค่า ยุติธรรม และการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าและผลต่างของสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็ นตัวเงินบันทึ ก
โดยตรงในส่วนของสานักงานใหญ่ ส่วนผลขาดทุนจากการด้ อยค่าและผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่า ง ประเทศ
รับรู้ในกาไรหรือขาดทุน เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลกาไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่ ว นของส านัก งาน
ใหญ่โดยตรงเข้ ากาไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เป็ นเงินลงทุนประเภทที่มดี อกเบี ้ยจะต้องบันทึกดอกเบี ้ยในกาไรหรื อ ขาดทุน
โดยวิธีอัตราดอกเบี ้ยที่แท้ จริง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึง่ ไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้ องการของตลาด แสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้ อยค่า
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื ้อ ณ วันที่รายงาน
กำรรับรูร้ ำยกำร
สาขารับรู้รายการและตัดรายการเงินลงทุนในงบการเงินด้วยวิธีตามวันซื ้อขาย (Trade date method)
กำรจำหน่ ำยเงิ นลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุทธิที่ได้ รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกาไรหรือขาดทุนสะสม
จากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องทีเ่ คยบันทึกในส่วนของสานักงานใหญ่ จะถูกบันทึกในกาไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่สาขาจาหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนทีถ่ ืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนทีจ่ าหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยงั
ถืออยู่ใช้ วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักปรับใช้ กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั ้งหมด

หน่วย : ล้ านบาท
ประเภท
สินทรั พย์ ลงทุน

มูลค่ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2563

ปี 2562
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

3,264.80

3,264.80

1,974.99

1,974.99

14,285.23

14,285.23

14,581.32

14,581.32

ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)

29.33

15.03

6.22

25.88

หน่วยลงทุน

783.31

783.31

230.25

230.25

-

-

-

-

ใบสาคั ญแสดงสิทธิก ารซื ้อหุ้ น
หุ้นกู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพันธุ์

-

-

-

-

-

-

-

-

เงินลงทุนอื่น

-

-

-

-

เงิ น ฝากสถาบั น การเงิ น และ
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี ้(พันธบัตร,หุ้นกู้,
ตั๋วสัญญาใช้ เงิน,ตัว๋ แลกเงิน,
หุ้นกู้แปลงสภาพ และ
สลากออมทรัพย์)
ตราสารทุน (ไม่รวมเงิน ลงทุ น

เงิ น ให้ กู้ ยื ม ,เงิ น ให้ เช่ า ซื อ้ รถ
และให้ เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง

รวมสินทรัพย์ ลงทุน
18,362.67
18,348.37
16,792.79
16,812.45
หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี ้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิ น หมายถึง สิน ทรัพ ย์แ ละหนี ้สิ นที่ ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ และส่งเสริม การ
ประกอบธุ รกิ จประกั นภั ย ว่า ด้ ว ยการประเมิ น ราคาทรั พ ย์สิ น และหนี ส้ ิน ของบริ ษั ทประกั นวิ น าศภั ย เพื่ อ
วัตถุ ประสงค์ห ลัก ในการก ากั บความมั่น คงทางการเงิ นของบริษั ทประกั นภั ยและเพื่อให้ มั่ นใจว่า บริษั ทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้ วนแก่ผ้ เู อาประกันภัย

7. ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่ วนต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ในปี พ.ศ. 2563 สาขามีเบี ้ยประกันภัยรับรวม 4,255.80 ล้ านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 โดยมีเบี ้ยประกั น ภั ย ที่ถื อ เป็ น
รายได้ 4,252.76 ล้ านบาท รายได้ จากการลงทุน และรายได้ อื่น 331.15 ล้ านบาท รวมกาไรสุทธิ 1,039.92 ล้ านบาท ซึ่ ง
เป็ นจานวนเงินที่ลดลงจากปี พ.ศ. 2562
ทั ้งนี ้ สาขามีอั ตราส่ วนค่ าสิน ไหมทดแทนร้ อยละ 46 อัต ราส่ วนค่ าใช้ จ่ ายในการดาเนินธุ รกิจกั นภั ยร้ อยละ 30 อัตรา
ส่วนรวม ร้ อยละ 76 มีอัตราส่วนสภาพคล่องร้ อยละ 395 และอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้ อยละ 7

เบี ้ยประกันภัยรับรวม

หน่วย : ล้ านบาท
2563
2562
4,255.80
4,584.82

เบี ้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ (สุทธิ)

4,252.76

4,347.58

รายได้ จากการลงทุน และรายได้ อื่น

331.15

352.87

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

1,039.92

1,701.29

2563
46

2562
39

อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการดาเนินธุรกิจกันภัย ( Expense Ratio)

30

33

อัตราส่วนรวม ( Combined Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( Return on equity)

76
395
7

72
624
13

รายการ

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ (ร้ อยละ)
อัตราส่ วน
อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน ( Loss Ratio)

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
วัต ถุป ระสงค์ในการบริห ารจัด การทุ น ของสาขา คื อ การจั ดให้ มี โครงสร้ า งทางการเงิ น ที่เหมาะสม การด ารงไว้ ซึ่ ง
ความสามารถในการดาเนินงานต่อเนือ่ ง และการดารงเงินกองทุนให้เป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิ จประกันภัย นอกจากนี ้การบริหารจัดการทุนของสาขายังมีวัตถุประสงค์ในการดารง
เงินกองทุนทีม่ ั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมัน่ ของสานักงานใหญ่ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย บริษัทประกันภัยต่อ และผู้ที่มีส่วน
ได้ เสียอื่นและก่อให้ เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต ผู้บริหารของสาขาได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุ น
ซึ่งสาขาพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนินงานต่อส่วนของสานักงานใหญ่
ทั ้งนี ้ ตามที่ กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการก ากั บและส่ งเสริมการประกอบธุรกิ จประกั นภั ย ผู้ รับประกั นภั ยถู ก
กาหนดให้ ต้องดารงอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั ้นตา่ ไว้ ทรี่ ้ อยละ 120 ซึ่งเป็ นนโยบายของสาขาทีจ่ ะต้ องรักษา
ระดับเงินกองทุนให้ มากกว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
- หนี ้สินจากสัญญาประกันภัย
- หนี ้สินอื่น
ส่วนของเจ้ าของ
อัตราส่วนเงินกองทุนชั ้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของ
เจ้ าของต่อเงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมาย (ร้ อยละ)
อัตราส่วนเงินกองทุนชั ้นที่ 1 ที่ต่อ
เงินกองทุนทีต่ ้ องดารงตามกฎหมาย (ร้ อย
ละ)
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน
(ร้ อยละ)
เงินกองทุนทีส่ ามารถนามาใช้ได้ทั ้งหมด
เงินกองทุนทีต่ ้ องดารงตามกฎหมาย
หมายเหตุ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
24,269.00

2562
20,567.24

8,405.92
1,265.52
14,597.56

5,920.52
985.04
13,661.68

1,140.41

1,184.35

1,140.41

1,184.35

1140.41
14,593.77

1,184.35
13,657.80

1,279.70

1,153.19

- ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้ ว ยการกาหนดประเภท
และชนิ ดของเงินกองทุน รวมทั ้งหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษั ท
ประกันวิ นาศภัย กาหนดให้ นายทะเบีย นอาจก าหนดมาตรการที่จ าเป็ นในการกากั บดู แลบริษั ทที่ มี

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตา่ กว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนทีใ่ ช้ ในการก ากั บ
(supervisory CAR) ที่กาหนดไว้ ในประกาศฯได้
- รายการข้ างต้ นคานวณโดยใช้ มูลค่า ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิ จ
ประกั นภั ยว่ าด้ วยการประเมิ น ราคาทรั พ ย์สิ นและหนี ้สิ นของบริษั ทประกั นวิ นาศภัย และประกาศ
คณะกรรมการกากั บและส่ง เสริมการประกอบธุ รกิจประกั น ภัยว่าด้ วยการก าหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรั บรอบปี ปฏิทินที่ล่วงมาที่ผ้ สู อบบัญชี ต รวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ ว
- งบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

