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1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท
ความเพียงพอของเงินกองทุนในปัจจุบันบันบริษัท เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย อยู่ที่ 749 ซึ่งสูง
กว่าเงินกองทุนขั้นต่าที่สานักงาน คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กาหนดไว้ อัน
เป็นผลมาจาก
1.1 นโยบาย
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจที่ดีและตระหนักถึงความสาคัญของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุน โดยนานโยบายในการบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบบูรณาการ (Enterprise risk management) มาใช้กาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้บริษัทมั่นใจว่า
จะมีเงินกองทุนที่เหมาะสมและเพียงพอในการรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงแบบ
บูรณาการเป็นเครื่องมือที่สาคัญ ในการบริหารจัดการธุรกิจที่ทาให้บริษัทสามารถระบุแหล่งที่มาของความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยง ดาเนินมาตรการในการตอบสนองความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยง ซึ่งการบริหารความเสี่ยง
จะมีส่วนช่วยให้ บริษัทสามารถปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่มีต่อผู้เอาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนในระยะสั้นและ
ระยะยาว ซึ่งผลให้บริษัทมีความมั่นคงและมีกาไรอย่างยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงค์
การดารงเงิน กองทุน ตามระดับ ความเสี่ ย งเป็ นมาตรการสาคัญประการหนึ่งในการกากับดูแลธุ รกิจ
ประกันภัย ดังนี้
 เพื่อให้บริษัทประกอบธุรกิจประกันภัยดาเนินไปอย่างมั่นคง มีประสิทธิภาพ และ เที่ยงธรรม เพื่ อ
ประโยชน์ของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
 เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการดารงเงินกองทุนเพียงพอ ในการรองรับความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากการประกอบธุร กิ จ ตามลั กษณะขนาด และความซับซ้ อนที่แตกต่ างกันของบริ ษัท รวมถึ ง
สามารถรองรับความเสียหายที่อาจสูงกว่าที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถ
ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่มีต่อผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างครบถ้วน
 เพื่อให้มั่นใจว่า เงินกองทุนทีบ่ ริษัทต้องดารงไว้นั้น อยู่ในระดับที่สร้างความเชื่อมั่นได้ว่าเพียงพอที่จะ
ทาให้การประกอบธุรกิจเป็นไปอย่างมัน่ คง ไม่ว่าในสถานการณ์ปกติหรือสถานการณ์ที่อาจเบี่ยงเบน
จากภาวะปกติ
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1.3 กระบวนการจัดการเงินกองทุน
ประเภทของความเสี่ ยง

การจัดการเงินกองทุน

ด้านหนี้สิน
พิจารณาจากเงิ นสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถอื เป็นรายได้ (UPR)
และเงิ นสารองค่าสินไหมทดแทน (Loss Reserve)
1.เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านการประกันภัย

- มีการจาหน่ายกรมธรรม์ตอ้ งให้เพียงพอกับประกันภัยที่ทาให้
บริษทั มีโอกาสต้องชดใช้คา่ สินไหมทดแทนในจานวนความคุม้ ครอง
ที่สงู ขึ้น และรองรับสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถอื เป็นรายได้ที่เพิม่
จากการขายกรมธรรม์ประกันภัยที่เพิม่ ขึ้นในแต่ละปีเพือ่ หาจานวน
เบี้ยประกันภัยที่จะขายให้เหมาะสม

ด้านสินทรัพย์ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
1. เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านตลาด

- การลงทุนในตราสารทุน ที่มีราคาซื้อขายมีความผันผวนไม่สงู
และมีการซื้อทรัพย์สนิ เพือ่ เป็นที่ทาการ

2. เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านเครดิต

- การลงทุนในการลงทุนในตราสารหนี้ การให้กยู้ มื และการฝากเงิ น
กับสถาบันที่มีระดับความน่าเชื่อถือ
- การไม่มียอดเบี้ยประกันภัยค้างรับที่เกินกาหนด

3. เงินกองทุนสาหรับความเสี่ ยงด้านการกระจุกตัว

- ลงทุนในตราสารที่ออกโดยสถาบันหรือบริษทั ใดๆ
ตามอัตราที่สานักงาน คปภ. กาหนด
- มีอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิ ดาเนินงาน
ตามอัตราที่สานักงาน คปภ.กาหนด

1.4 การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
บริษัทมีการประเมินสินทรัพย์ และหนี้สินตามหลักมูลค่ายุติธรรมในการประเมินความเสี่ยงได้ อย่าง
ถูกต้อง ทาให้เห็นภาพของฐานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท ดังนั้นในการประเมินสินทรัพย์และหนี้สิน บริษัท
มีการยึดหลักมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Approach) ซึ่งทาให้การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ของบริษัทต้องใช้
ราคาตลาด (Market Value) ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าสามารถสะท้ อนมูลค่ายุติธรรมตามหลักการสากล และสามารถ
วัดฐานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทได้
ส่วนการประเมินมูลค่าหนี้สินเงินสารองตามหลักการมูลค่ายุติธรรมนั้นจะใช้วิธีประมาณค่าที่ดีที่สุ ด
(Best Estimate) ตามหลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยกาหนดให้เงินสารองจาเป็นต้องรวมค่าเผื่อความ
ผันผวน (Provision for Adverse Deviation: PAD) ไว้อีกส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นเผื่อการเบี่ยงเบนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
และทาให้เงินสารองในส่วนที่เป็น Best Estimate ไม่เพียงพอ
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การวัดความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) นั้นบริษัทประเมินโดยการเปรียบเทียบ
เงินกองทุนที่บริษัทถือครองอยู่ทั้งหมด หรือเงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ทั้งหมด (Total Capital Available:
TCA) กับเงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย (Total Capital Required: TCR) ซึ่งสามารถเขียนในรูปสมการได้
ดังนี้
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน = เงินกองทุนที่บริษัทถือครองทั้งหมด (TCA)1 x 100
(Capital Adequacy Ratio)
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย (TCR)2
เงินกองทุนทีบ่ ริษัทถือครองอยู่ทั้งหมด (Total Capital Available) (TCA)1
หมายถึง มูล ค่าสิ น ทรั พย์ ส่ ว นที่เกินกว่าหนี้สิ นของบริษั ท (หรือส่ ว นของผู้ ถือหุ้ น) ตามราคาประเมิน
สินทรัพย์และหนี้สินที่ยึดหลักราคายุติธรรม โดยเงินกองทุนที่บริษั ท ถือครองดังกล่าวจะถูกแยกประเภท เป็น
เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามข้อกาหนดในประกาศ คปภ. เรื่อง กาหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวัน ที่
16 สิงหาคม พ.ศ. 2554
เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย (Total Capital Required) (TCR)2
หมายถึง เงินกองทุนที่บริษั ทดารงไว้เพื่อรองรับความเสี่ยงที่บริษั ทประสบในการดาเนินธุรกิจ (Risk
Based Capital) หากบริษัทอยู่ ภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงก็จะต้ องดารงเงินกองทุนในระดั บสู ง เพื่ อ
รองรับความเสี่ยงนั้น จะพิจารณาทั้งความเสี่ยงอันเกิดจากสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทโดยความเสี่ยงที่ต้องมี
เงินกองทุนมารองรับภายใต้กรอบการดารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง มีดงั นี้
ด้านสินทรัพย์แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
(1) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) เป็นความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาของบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อ ตกลง หรือภาระผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา ความเสี่ยงด้านเครดิตประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในตราสารหนี้ เงินให้กู้ยืม เบี้ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพยอืน่
(2) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) เป็นความเสี่ยงจากความผั นผวนของราคา หรือมูลค่าสินทรัพย์
ของบริษทั มีอยู่ โดยปัจจัย ที่จะส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าดังกล่าว ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในราคา
ตราสารทุน ราคาอสังหาริมทรัพย ์ และสินทรัพยดาเนินงาน อัตราดอกเบี้ย และราคาหน่วยลงทุน
(3) ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk) เป็นความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ หรือ
ตราสารทุนที่ออกโดยผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากเกินไป หรือจากการให้กู้ยืมเงินแก่ลูกหนี้รายใด
รายหนึ่งมากเกินไป หรือจากการถือครองอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินดาเนินงานมากเกินไป
ด้านหนี้สิน
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด ทาหน้าที่การรับประกันภัยรถจักรยานยนต์ภาค
บังคับ ซึ่งอัตราค่าเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองถูกกาหนดโดยภาครัฐ ผลจากสถิติการคานวณของ
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นั กคณิตศาสตร์ ป ระกัน ภัย จะเห็ น ว่า การประมาณการค่าสิ นไหมทดแทนที่แท้จริง สู งกว่า ค่าเบี้ย
ประกันภัยที่บริษัทได้รับ เพื่อสนองนโยบายภาครัฐ ทาให้ภาคธุรกิจประกันภัยจึงสนับสนุนให้บริษัท
กลางคุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จากรถ จ ากั ด ท าหน้ า ที่ รั บ ประกั น ภั ย รถจั ก รยานยนต์ ภ าคบั ง คั บ แทน
อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยเป็นส่วนใหญ่ โดยที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด จะ
ได้รับเงินสมทบจากธุรกิจประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อ
ชดเชยผลขาดทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้บันทึกรับรู้ภาระหนี้สินให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานบัญชีที่ถูกต้อง
ทั้งนี้ บริษัทได้ประเมิน การตั้งสารองเบี้ยประกันภัย ว่าเพียงพอที่จะรองรับค่าสินไหมทดแทนที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือ ไม่ หลังจากบริษัทตั้งสารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (Unearned
Premium Reserve: UPR) แล้ ว บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ารวั ด ความเพี ย งพอของส ารองดั ง กล่ า ว โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่าบริษัทมีสารองเบี้ยประกันภัยเพียงพอหรือไม่ที่จะรองรับค่าสินไหมทดแทนที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต หากไม่เพียงพอ (Premium Deficiency) บริษัทจะต้องตั้งสารองความเสี่ยงภัยที่ยัง
ไม่สิ้นสุด (Unexpired Risk Reserve: URR) เพิ่มเติม
เปิดเผย ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
อัตราส่วนความเพียงพอ
ของเงินกองทุน (ร้อยละ)
เงินกองทุนที่สามารถ
นามาใช้ได้ทั้งหมด
เงินกองทุนที่ต้องดารงตาม
กฎหมาย

ไตรมาส 1

2562

2561

900%

883%

6,743

6,434

749

729

ไตรมาส 2
2562
2561

ไตรมาส 3

2562

2561

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภท
และชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริษัท
ประกัน วินาศภัย กาหนดให้นายทะเบียนอาจกาหนดมาตรการที่จาเป็นในการกากับดูแลบริษัทที่มี
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้
- เงิ น กองทุ น เป็ น เงิ นกองทุน ตามราคาประเมิ น ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ง เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
- ไตรมาสที่ 2 หมายถึงผลการดาเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที่ 3 หมายถึงผลการดาเนินงาน
สะสม 9 เดือน

2. รายงานทางการเงิน
งบการเงิน รายไตรมาสที่ผสู้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว
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