2
ส่ วนที่ 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
*ข้อมูลเข้าถึงได้จาก URL ด้านล่าง
1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
1.1 ประวัติบริษัท
1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการทีส่ าคัญของบริษัท และสั ดส่ วนร้ อยละของเบีย้ ประกันภัย
แยกตามประเภทของการรับประกันภัย


ผลิตภัณฑ์ สาหรับนิติบุคคล



ผลิตภัณฑ์ สาหรับลูกค้ ารายย่ อย

ตารางสัดส่ วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจาปี 2560
หน่วย : ล้านบาท
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ภาคบังคับ

ภาคสมัครใจ

ความเสี ยงภัย
ทรัพย์สิน

ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

วิศวกรรม

อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล

สุ ขภาพ

อื่นๆ

รวม

สิ นค้า

จานวนเบี้ย
ประกันภัย
รับโดยตรง
สัดส่วน
ของเบี้ย
ประกันภัย
(ร้อยละ)

การประกันภัย
รถยนต์

ตัวเรื อ

รายการ

การ
ประกัน
อัคคีภัย

การประกันภัย
ทางทะเล
และขนส่ ง

18.55

0.00

541.89

57.62

1,288.91

2,438.76

176.13

269.13

24.33

317.46

285.56

5,418.34

0.34

0.00

10.00

1.06

23.79

45.01

3.25

4.97

0.45

5.86

5.27

100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจาปี
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1.5 ช่ องทางการติดต่ อบริ ษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ ในการเรี ยกร้ อง พิจารณา และชดใช้ เงินหรื อค่ าสิ นไหม
ทดแทนตามสั ญญาประกันภัย
1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
- สิ นไหมรถยนต์
- สิ นไหมประกันภัยสิ นค้ าทางทะเลและขนส่ ง
- สิ นไหมประกันอัคคีภัย และเบ็ดเตล็ด
- สิ นไหมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- สิ นไหมประกันภัยสิ นเชื่ อเพื่อการเช่ าซื้อ
- สิ นไหมประกันภัยผู้เล่ นกอล์ ฟ
1.5.2 วิธีการติดต่อบริ ษทั และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี มีขอ้ พิพาทหรื อเรื่ องร้องเรี ยน
- ติดต่ อบริ ษัทเพือ
่ แสดงความคิดเห็น หรือร้ องเรียน
2. กรอบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
2.1 กรอบการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
2.2 โครงสร้ างองค์ กรของบริษัท
2.3 โครงสร้ างการจัดการของบริษัท
2.4 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.4.2 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน
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)
3.1 การบริหารความเสี่ ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM)
3.2 การบริหารสิ นทรัพย์และหนีส้ ิ น (Asset Liability Management : ALM)
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หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สิ นทรัพย์ลงทุน
(Total Investment Assets)
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง
(Total Liquid Assets)
หนี้สินรวม
หนี้สินตามสัญญาประกันภัย

ปี 2560
ราคาบัญชี ราคาประเมิน

ปี 2559
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

12,285.52

14,189.59

12,312.08

12,312.08

14,166.81
5,191.65
4,596.26

14,166.81
4,942.17
4,349.21

12,282.90
5,620.76
5,042.86

12,282.90
5,508.33
4,932.99

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้ สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักใน
การกากับความมัน่ คงทางการเงิ นของบริ ษทั ประกันภัย และเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มี ความสามารถในการจ่ าย
ผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัย

4. ความเสี่ ยงจากการรั บประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ ได้ และมีนัยสาคัญอันอาจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงินของ
บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่ อ ความเชื่ อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ ยงจากการรับประกันภัย และการ
กระจุกตัวจากการรับประกันภัย
สาขาจัดให้มีการเอาประกันภัยต่อสาหรับความเสี่ ยงภัยที่ได้รับประกันไว้บางส่ วนเพื่อควบคุมความเสี ยหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น และลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อเงินกองทุนของสาขา
การเอาประกันภัยต่อก่อให้เกิดความเสี่ ยงด้านเครดิต สาขาจึงได้จดั ทามาตรฐานด้านความมัน่ คงสาหรับผูม้ ี
คุณสมบัติเป็ นผูร้ ับประกันภัยต่อ (“Security Standard for Qualified Reinsurers”) ทั้งในส่ วนของการเอาประกันภัย
ต่อแบบสัญญา และการเอาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย และปฏิบตั ิตามมาตรฐานดังกล่าว
นอกจากนี้ ผูร้ ับประกันยังสามารถจัดให้มีการเอาประกันภัยต่อแบบเฉพาะรายเพื่อบริ หารความเสี่ ยงภัยสุ ทธิ
และจัดให้มีการเอาประกันภัยต่อแบบสัญญาของสาขาอย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดความมัน่ คงทางการเงิน และเพื่อ
เพิ่มความสามารถในการทากาไร
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หน่วย : ล้านบาท
จานวน

รายการ
สารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

1034.41
59.82
-

5. มูลค่ า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้ ิ นจากสั ญญาประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยประกอบด้วยสารองค่าสิ นไหมทดแทนและค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้

และ

สำรองค่ ำสิ นไหมทดแทนและค่ ำสิ นไหมทดแทนค้ ำงจ่ ำย
สาขาบันทึกบัญชี สารองค่าสิ นไหมทดแทนเมื่อได้รับแจ้งการเรี ยกชดเชยจากผูเ้ อาประกันอย่างเป็ นทางการ
โดยบันทึกตามมูลค่าประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระหรื อผูป้ ระเมินของสาขา
แล้วแต่กรณี และสาขาได้ต้ งั สารองสาหรับค่าสิ นไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยงั มิได้รายงาน (Incurred but
not yet reported) รวมค่ า เผื่ อ ความผัน ผวน (Provision for Adverse Deviation) ซึ่ งถู ก ประเมิ น โดยนัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต

สำรองเบีย้ ประกันภัยที่ยงั ไม่ ถือเป็ นรำยได้
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้เป็ นสัดส่ วนของเบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ จะรับรู ้ เป็ นรายได้ในปี
บัญชีถดั ไป คานวณแยกแต่ละกรมธรรม์ตามวิธีดงั นี้
ประกันอัคคีภยั ภัยทางทะเล (ตัวเรื อ)
รถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด

- วิธีเฉลี่ยเป็ นรายวันจากเบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ
(วิธีเศษหนึ่งส่ วนสามร้อยหกสิ บห้า)

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง (เฉพาะเที่ยว) - เต็มจานวนเบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ ในรอบเก้าสิ บวัน
ย้อนหลัง
ประกันภัยการเดินทาง

- เต็มจานวนเบี้ยประกันภัยรับสุ ทธิ ในรอบสามสิ บวัน
ย้อนหลัง
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รายการ

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
(Premium liabilities)
- สารองค่าสิ นไหมทดแทน
(Claim liabilities)

ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคา
ประเมิน

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2559
ราคาบัญชี
ราคา
ประเมิน

2,703.46

2,320.11

2,459.51

2,117.75

1,892.79

2,029.10

2,583.35

2,815.24

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย ที่ ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อให้นักลงทุนผูว้ ิเคราะห์ทางการเงิ นเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของหนี้ สินจากสัญญาประกันภัยที่ เป็ นที่
ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชีอนุญาตแล้ว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักในการกากับความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ความสามารถ
ในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัยซึ่งจะต้องประเมินโดยนัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการ
ยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริ งหรื อในกรณี ที่บริ ษทั มีขอ้ มูลไม่
เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับ
ประกันภัยของบริ ษทั นั้น นอกจากนี้ มูลค่าสารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of
Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็ นไปตามที่สานักงาน คปภ. กาหนด
ข้ อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่างราคา
บัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนยั สาคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมินตามที่
กล่าวไว้ขา้ งต้น ทั้งนี้ผทู ้ ี่จะนาข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหนี้ สินจาก
สัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถว้ นก่อนตัดสิ นใจ

6. การลงทุนของบริษัท
สาขาได้จดั ทานโยบายการลงทุนและมีการทบทวนนโยบายการลงทุนเป็ นประจาทุกปี นโยบายการลงทุนกาหนด
ประเภทและคุณสมบัติของสิ นทรัพย์ลงทุนที่สาขาสามารถลงทุนได้ นโยบายการลงทุนยังกาหนดสัดส่ วนของ
สิ นทรัพย์ลงทุนแต่ละประเภท ตลอดจนวงเงินของผูอ้ อกหลักทรัพย์บางประเภท
สาขายังได้จดั ทาคู่มือการ
ปฏิบตั ิงานด้านการลงทุนซึ่งมีการทบทวนเป็ นประจาทุกปี
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วิธีการประเมินมูลค่ าสิ นทรั พย์ ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรั พย์
เงินลงทุนในตรำสำรหนีแ้ ละตรำสำรทุน
ตราสารหนี้ ซ่ ึ งสาขาตั้งใจและสามารถถือจนครบกาหนดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงิ นลงทุ น ที่ จะถื อจนครบกาหนดแสดงในราคาทุนตัดจาหน่ ายหักด้วยขาดทุ นจากการด้อยค่าของเงิ นลงทุน
ผลต่างระหว่าง ราคาทุนที่ซ้ื อมากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งตลอด
อายุของตราสารหนี้ที่เหลือ
ตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนื อจากที่ต้ งั ใจถื อไว้จน
ครบกาหนด จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผือ่ ขาย ภายหลังการรับรู ้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่า
ยุติธรรม และการเปลี่ ยนแปลงที่ ไม่ใช่ ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าและผลต่า งของสกุลเงิ นตราต่ างประเทศของ
รายการที่เป็ นตัวเงินบันทึกโดยตรงในส่ วนของสานักงานใหญ่ ส่ วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน เมื่อมีการจาหน่ายเงิ นลงทุนจะรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุน
สะสมที่เคยบันทึกในส่ วนของสานักงานใหญ่โดยตรงเข้ากาไรหรื อขาดทุน ในกรณี ที่เป็ นเงินลงทุนประเภทที่มี
ดอกเบี้ยจะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกาไรหรื อขาดทุนโดยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งไม่ใช่ หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด แสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการ
ด้อยค่า แต่ในการรายงานความเพียงพอของเงิ นกองทุน สาขาไม่ได้ประเมินราคาของตราสารทุน ยกเว้นตราสาร
ทุนที่มีราคาประเมินที่อา้ งอิงได้
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายจะใช้ราคาเสนอซื้ อ ณ วันที่รายงาน
กำรรั บรู้ รำยกำร
สาขารับรู ้รายการและตัดรายการเงินลงทุนในงบการเงินด้วยวิธีตามวันซื้ อขาย (Trade date method)
กำรจำหน่ ำยเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ ายเงิ นลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงิ นสุ ทธิ ที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชี และรวมถึ งกาไร
หรื อขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่ วนของสานักงานใหญ่ จะถูกบันทึกใน
กาไรหรื อขาดทุน
ในกรณี ที่สาขาจาหน่ ายบางส่ วนของเงิ นลงทุนที่ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงิ นลงทุ นที่จาหน่ ายไป
และเงินลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วธิ ี ถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยูท่ ้ งั หมด
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หน่วย : ล้านบาท
ประเภท
สิ นทรัพย์ ลงทุน
เงิ น ฝากสถาบัน การเงิ น และ
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุ ้นกู,้
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน,ตัว๋ แลกเงิน,
หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ และ
สลากออมทรัพย์)
ตราสารทุน (ไม่รวมเงิ นลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม)
หน่วยลงทุน
เงิ น ให้ กู้ ยื ม ,เงิ น ให้ เ ช่ า ซื้ อ รถ
และให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ ง
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ การซื้ อหุ ้น
หุ น้ กู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพนั ธุ์
เงินลงทุนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ลงทุน

มูลค่ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

ปี 2559
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

1,527.20

1,527.20

1,952.86

1,952.86

12,257.21

12,257.21

10,267.00

10,267.00

12.44
372.56
-

40.99
372.56

14.17
51.49

40.72
51.49

-

-

-

-

-

-

-

14,169.42

14,197.97

12,285.52

12,312.08

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้ สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักใน
การกากับความมัน่ คงทางการเงิ นของบริ ษทั ประกัน ภัย และเพื่ อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มี ความสามารถในการจ่ า ย
ผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัย

7. ผลการดาเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่ วนต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในปี พ.ศ. 2560 สาขามี เบี้ ยประกันภัย รั บ รวม 4,289.79 ล้านบาท เพิ่มขี้ นจากปี พ.ศ. 2559 โดยมี เบี้ ย
ประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ 4,064.27 ล้านบาท รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น 406.63 ล้านบาท รวมกาไรสุ ทธิ
1,175.26 ล้านบาท ซึ่งเป็ นจานวนเงินที่ลดลงจากปี พ.ศ. 2559
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ทั้งนี้ สาขามีอตั ราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทนร้อยละ 34 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี พ.ศ. 2559 อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายใน
การดาเนิ นธุ รกิ จกันภัยร้ อยละ 34 อัตราส่ วนรวม ร้ อยละ 68 มี อตั ราส่ วนสภาพคล่ องร้ อยละ 792 และอัตราส่ วน
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ 11

รายการ
เบี้ยประกันภัยรับรวม
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ (สุ ทธิ )
รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ (ร้ อยละ)
อัตราส่ วน
อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทน ( Loss Ratio)
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุ รกิจกันภัย ( Expense Ratio)
อัตราส่ วนรวม ( Combined Ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่ วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ ( Return on equity)

หน่วย : ล้านบาท
2560
2559
4,289.79
4,202.71
4,064.27
3,901.49
406.63
405.93
1,175.26
2,127.00

2560
34%
34%
68%
792%
11%

2559
33%
25%
58%
489%
18%

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนของสาขา คือ การจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม การดารง
ไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง และการดารงเงิ นกองทุนให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย นอกจากนี้ การบริ หารจัดการทุ นของสาขายังมี
วัตถุประสงค์ในการดารงเงินกองทุนที่มนั่ คงเพื่อรักษาความเชื่ อมัน่ ของสานักงานใหญ่ ผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย
บริ ษทั ประกันภัยต่อ และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่นและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุ รกิจในอนาคต ผูบ้ ริ หารของสาขาได้มี
การกากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่ งสาขาพิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนินงานต่อ
ส่ วนของสานักงานใหญ่
ทั้ง นี้ ตามที่ ก าหนดโดยสานัก งานคณะกรรมการก ากับและส่ งเสริ ม การประกอบธุ รกิ จประกันภัย ผูร้ ั บ
ประกันภัยถูกกาหนดให้ตอ้ งดารงอัตราส่ วนความเพียงพอของเงิ นกองทุนขั้นต่าไว้ที่ร้อยละ 140 ซึ่ งเป็ นนโยบาย
ของสาขาที่จะต้องรักษาระดับเงินกองทุนให้มากกว่าอัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว
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เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- หนี้สินอื่น
ส่ วนของเจ้าของ
อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน
(ร้อยละ)
เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ท้ งั หมด
เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตามกฎหมาย
หมายเหตุ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
16,348.82

2559
15,191.71

4,596.26
595.40
11,406.66

4,349.21
592.96
10,479.19

1018.32%
11,406.39
1,120.12

1080.98%
9,683.12
895.77

- ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภทและชนิ ดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย กาหนดให้
นายทะเบียนอาจกาหนดมาตรการที่จาเป็ นในการกากับดูแลบริ ษทั ที่มีอตั ราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ากว่า
ร้อยละหนึ่งร้อยสี่ สิบได้
- เงิ นกองทุ น เป็ นเงิ นกองทุ นตามราคาประเมิ น ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่ งเสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
- รายการข้างต้นคานวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรั บรอบปี ปฏิทินที่ล่วงมาที่ผ้ ูสอบบัญชี ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นแล้ว
- งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

