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1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท
ความเพียงพอของเงินกองทุนในปจจุบันบันบริษัท เงินกองทุนที่ตองดำรงตามกฎหมาย RBC2 อยูที่
805% ซึ่งสูงกวาเงินกองทุนขั้นต่ำที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
กำหนดไว อันเปนผลมาจาก
1.1 นโยบาย
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทมีความรูความเขาใจที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุน โดยนำกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง
แบบองครวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน (Enterprise Risk Management :ERM,
Own Risk and Solvency Assessment :ORSA) มาใชกำหนดกลยุทธในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใหบริษัทมั่นใจ
วา จะมีเงินกองทุนที่เหมาะสมและเพียงพอในการรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยง
แบบองครวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินเปนเครื่องมือที่สําคัญ ในการบริหารจัดการ
ธุรกิจที่ทําใหบริษัทสามารถระบุแหลงที่มาของความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง ดําเนินมาตรการในการตอบสนอง
ความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยง ซึ่งการบริหารความเสี่ยงจะมีสวนชวยให บริษัทสามารถปฏิบัติตามพันธะ
สัญญาที่มีตอผูเอาประกันภัยไดอยางครบถวนในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งผลใหบริษัทมีความมั่นคงและมีกําไร
อยางยั่งยืน
1.2 วัตถุประสงค
การดํารงเงินกองทุนตามระดับ ความเสี่ย งเปน มาตรการสําคัญประการหนึ่งในการกํากับดู แลธุร กิ จ
ประกันภัย ดังนี้
• เพื่อใหบริษัทประกอบธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอยางมั่นคง มีประสิทธิภาพ และ เที่ยงธรรม เพื่อ
ประโยชนของผูถ ือกรมธรรมประกันภัย
• เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทมีการดํารงเงินกองทุนเพียงพอ ในการรองรับความเสี่ยงดานตางๆ ที่เกิดขึ้น
จากการประกอบธุร กิ จ ตามลักษณะขนาด และความซับ ซ อนที่แตกตางกัน ของบริษัท รวมถึง
สามารถรองรับความเสียหายที่อาจสูงกวาที่บริษัทไดคาดการณไวเพื่อใหบริษัทประกันภัยสามารถ
ปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่มีตอผูถอื กรมธรรมประกันภัยไดอยางครบถวน
• เพื่อใหมั่นใจวา เงินกองทุนที่บริษัทตองดํ ารงไวนั้น อยูในระดับที่สรางความเชื่อมั่นไดวาเพี ย ง
พอที่จะทำใหการประกอบธุรกิจเปนไปอยางมั่นคง ไมวาในสถานการณปกติหรือสถานการณที่อาจ
เบี่ยงเบนจากภาวะปกติ
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1.3 กระบวนการจัดการเงินกองทุน
ประเภทของความเสี่ยง

การจัดการเงินกองทุน

ดานหนี้สิน
พิจารณาจากเงินสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได (UPR)
และเงินสํารองคาสินไหมทดแทน (Loss Reserve)
1.เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการประกันภัย

- มีการจําหนายกรมธรรมตองใหเพียงพอกับประกันภัยที่ทําให
บริษัทมีโอกาสตองชดใชคาสินไหมทดแทนในจํานวนความคุมครอง
ที่สูงขึ้น และรองรับสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายไดที่เพิ่ม
จากการขายกรมธรรมประกันภัยที่เพิ่มขึ้นในแตละปเพื่อหาจํานวน
เบี้ยประกันภัยที่จะขายใหเหมาะสม

ดานสินทรัพย แบงออกเปน3 ดาน
1. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานตลาด

- การลงทุนในตราสารทุน ที่มีราคาซื้อขายมีความผันผวนไมสูง
และมีการซื้อทรัพยสินเพื่อเปนที่ทําการ

2. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานเครดิต

- การลงทุนในการลงทุนในตราสารหนี้ การใหกูยืมและการฝากเงิน
กับสถาบันที่มีระดับความนาเชื่อถือ
- การไมมียอดเบี้ยประกันภัยคางรับที่เกินกําหนด

3. เงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงดานการกระจุกตัว

- ลงทุนในตราสารที่ออกโดยสถาบันหรือบริษัทใดๆ
ตามอัตราที่สํานักงาน คปภ. กําหนด
- มีอสังหาริมทรัพยและทรัพยสินดําเนินงาน
ตามอัตราที่สํานักงาน คปภ.กําหนด

1.4 การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
บริษัทมีการประเมินสินทรัพย และหนี้สินตามหลักมูลคายุติธรรมในการประเมินความเสี่ยงไดอย าง
ถูกตอง ทำใหเห็นภาพของฐานะทางการเงินที่แทจริงของบริษัท ดังนั้นในการประเมินสินทรัพยและหนี้สิน บริษัท
มีการยึดหลักมูลคายุติธรรม (Fair Value Approach) ซึ่งทำใหการประเมินมูลคาสินทรัพยของบริษัทตองใช
ราคาตลาด (Market Value) ซึ่งเปนที่ยอมรับวาสามารถสะทอนมูลคายุติธรรมตามหลักการสากล และสามารถ
วัดฐานะทางการเงินที่แทจริงของบริษัทได
สวนการประเมินมูลคาหนี้สินเงินสำรองตามหลักการมูลคายุติธรรมนั้นจะใชวิธีประมาณคาที่ดีที่สุด
(Best Estimate) ตามหลักการทางคณิตศาสตรประกันภัย โดยกำหนดใหเงินสำรองจำเปนตองรวมคาเผื่อความ
ผันผวน (Provision for Adverse Deviation: PAD) ไวอีกสวนหนึ่งเพิ่มขึ้นเผื่อการเบี่ยงเบนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
และทำใหเงินสำรองในสวนที่เปน Best Estimate ไมเพียงพอ

ปผว. 1 ไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด

4

การวัดความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy) นั้นบริษัทประเมินโดยการเปรียบเทียบ
เงินกองทุนที่บริษัทถือครองอยูทั้งหมด หรือเงินกองทุนที่สามารถนำมาใชไดทั้งหมด (Total Capital Available:
TCA) กับเงินกองทุนที่ตองดำรงตามกฎหมาย (Total Capital Required: TCR) ซึ่งสามารถเขียนในรูปสมการได
ดังนี้
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน = เงินกองทุนที่บริษัทถือครองทั้งหมด (TCA)1 x 100
(Capital Adequacy Ratio)
เงินกองทุนที่ตองดำรงตามกฎหมาย (TCR)2
เงินกองทุนทีบ่ ริษัทถือครองอยูทั้งหมด (Total Capital Available) (TCA)1
หมายถึง มูลคาสินทรัพยสวนที่เกินกวาหนี้สินของบริษัท (หรือสวนของผูถือหุน) ตามราคาประเมิน
สินทรัพยและหนี้สินที่ยึดหลักราคายุติธรรม โดยเงินกองทุนที่บริษัท ถือครองดังกลาวจะถูกแยกประเภท เปน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามขอกำหนดในประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวัน ที่
16 สิงหาคม พ.ศ. 2554
เงินกองทุนที่ตองดำรงตามกฎหมาย (Total Capital Required) (TCR)2
หมายถึง เงินกองทุนที่บริษัทดำรงไวเพื่อรองรับความเสี่ยงที่บริษัทประสบในการดำเนินธุรกิจ (Risk
Based Capital) หากบริษัทอยูภายใตสถานการณที่มีความเสี่ยงสูงก็จะตองดำรงเงินกองทุนในระดับสูงเพื่อ
รองรับความเสี่ยงนั้น จะพิจารณาทั้งความเสี่ยงอันเกิดจากสินทรัพยและหนี้สินของบริษัทโดยความเสี่ยงที่ตองมี
เงินกองทุนมารองรับภายใตกรอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง มีดังนี้
ดานสินทรัพยแบงออกเปน 3 ดาน
(1) ความเสี่ยงดานเครดิต (Credit Risk) เปนความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาของบริษัทไมสามารถปฏิบัติ
ตามขอ ตกลง หรือภาระผูกพันที่ระบุไวในสัญญา ความเสี่ยงดานเครดิต ประกอบดวย ความเสี่ยงจาก
การลงทุนในตราสารหนี้ เงินใหกูยืม เบี้ยประกันภัยคางรับ สินทรัพยอื่น
(2) ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) เปนความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา หรือมูลคาสินทรัพย
ของบริษัทมีอยู โดยปจจัย ที่จะสงผลกระทบตอราคาหรือมูลคาดังกลาว ไดแก การเปลี่ยนแปลงใน
ราคาตราสารทุน ราคาอสังหาริมทรัพย  และสินทรัพยดำเนินงาน อัตราดอกเบี้ย และราคาหนวยลงทุน
(3) ความเสี่ยงดานการกระจุกตัว (Concentration Risk) เปนความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้
หรือตราสารทุนที่ออกโดยผูออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากเกินไป หรือจากการใหกูยืมเงินแกลูกหนี้
รายใดรายหนึ่งมากเกินไป หรือจากการถือครองอสังหาริมทรัพย และทรัพยสนิ ดำเนินงานมากเกินไป
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ดานหนี้สิน
ความเสี่ยงดานประกันภัย (Insurance Risk) มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการประมาณ
การเงินสำรองประกันวินาศภัยต่ำเกินไป และ/หรือ ในกรณีที่มีประสบการณคาสินไหมทดแทนสูงเกิน
กวาจำนวนเงินสำรองที ่บริ ษั ทกำหนดไว ณ ระดับความเชื่อมั่น เปอรเ ซ็น ต ไทล ที่ สำนักงาน คปภ.
กำหนด
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด ทำหนาที่การรับประกันภัยรถจักรยานยนตภาค
บังคับ ซึ่งอัตราคาเบี้ยประกันภัยและความคุมครองถูกกำหนดโดยภาครัฐ ผลจากสถิติการคำนวณของ
นักคณิตศาสตรประกันภัย จะเห็นวา การประมาณการคาสินไหมทดแทนที่แทจริง สูงกวา คาเบี้ย
ประกันภัยที่บริษัทไดรับ เพื่อสนองนโยบายภาครัฐ ทำใหภาคธุรกิจประกันภัยจึงสนับสนุนใหบริษัท
กลางคุ  มครองผู  ป ระสบภั ย จากรถ จำกัด ทำหนาที่ร ับ ประกัน ภัย รถจักรยานยนตภ าคบังคับ แทน
อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยเปนสวนใหญ โดยที่บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด จะ
ไดรับเงินสมทบจากธุรกิจประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 เพื่อ
ชดเชยผลขาดทุนดังกลาว ซึ่งบริษัทไดบันทึกรับรูภาระหนี้สินใหเปนไปตามหลักมาตรฐานบัญชีที่ถูกตอง
ทั้งนี้ บริษัทไดประเมิน การตั้งสำรองเบี้ยประกันภัย วาเพียงพอที่จะรองรับคาสินไหมทดแทนที่
จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม หลังจากบริษัทตั้งสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได (Unearned
Premium Reserve: UPR) แล ว บริษัทไดจ ัดใหมีการวั ดความเพีย งพอของสำรองดั งกล าว โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินวาบริษัทมีสำรองเบี้ยประกันภัยเพียงพอหรือไมที่จะรองรับคาสินไหมทดแทนที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต หากไมเพียงพอ (Premium Deficiency) บริษัทจะตองตั้งสำรองความเสี่ยงภัยที่ยัง
ไมสิ้นสุด (Unexpired Risk Reserve: URR) เพิ่มเติม
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เปดเผย ณ วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
หนวย : ลานบาท
ไตรมาส 1

รายการ
อัตราสวนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
ที่เปนสวนของเจาของตอ
เงินกองทุนที่ตองดำรงตาม
กฎหมาย (รอยละ)
อัตราสวนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1
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หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการกำหนดประเภท
และชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัท
ประกันวินาศภัย กำหนดใหนายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเปนในการกำกับดูแลบริษัทที่มี
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกวาอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ใชในการกำกับ
(supervisory CAR) ที่กำหนดไวในประกาศฯ ได
- รายการขางตนคำนวณโดยใชมูลคาตามประกาศคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยวาดวยการประเมินราคาทรัพยสินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย และประกาศ
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวาดวยการกำหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย
- ไตรมาสที่ 2 หมายถึงผลการดำเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที่ 3 หมายถึงผลการดำเนินงาน
สะสม 9 เดือน

2. รายงานทางการเงิน

งบการเงิน รายไตรมาสที่ผูสอบบัญชีไดสอบทานแลว

ปผว. 1 ไตรมาสที่ 1/2565 บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จำกัด
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