
   
 

สัดส่วนร้อยละเบีย้ประกนัแยกตามประเภทของการรับประกันภยั 

ตารางสัดส่วนร้อยละของเบีย้ประกันภยัแยกตามประเภทของการรับประกันภยัประจาํปี  2561 

หนว่ย : ล้านบาท  

 

รายการ 

 

การประกนัภยัประเภทสามญั (Ordinary) 

 

การประกนัภยั

ประเภท

อตุสาหกรรม 

(Industrial) 

การประกนัภยั

อบุตัิเหต ุ

สว่นบคุคล 

(Personal 

Accident) 

การ

ประกนัภยั

ประเภท

กลุม่ 

(Group) 

 

รวม 

ตลอด

ชีพ 

สะสม

ทรัพย์ 
เฉพาะกาล อ่ืนๆ รวม 

จํานวนเบีย้ 

ประกนัภยัรับ

โดยตรง 

288 8,705 18 6,723 15,734 - 23 5,780 21,537 

สดัสว่นของ 

เบีย้ประกนัภยั 

1% 41% 0% 31% 73% - 0% 27% 100% 

หมายเหต ุ: ข้อมลูจากรายงานประจําปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้นิจากสญัญาประกันภยั 

สาํรองประกันภยัสาํหรับสัญญาประกันภยัระยะยาว 

บริษัทฯ กําหนดมลูค่าของสํารองประกนัภยัสําหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว โดยวิธีคํานวณสํารองประกนัภยัแบบเบีย้

ประกนัภยัสทุธิสาํหรับราคาบญัชี  

 

กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการกาํหนดสมมติฐาน 

บริษัทฯ กําหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกบัอตัรามรณะ อตัราทพุพลภาพ อตัราคิดลดสาํหรับเบีย้ประกนัภยัและมลูคา่เวนคืน

เงินสด โดยจัดทําขึน้เมื่อมีการออกแบบผลิตภณัฑ์ประกันชีวิตและได้รับอนุมตัิจากสํานกังานคณะกรรมการกํากับและ

สง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ข้อสมมติเหลา่นีถ้กูกําหนดให้คงท่ีและใช้ในการคํานวณหนีส้ินตลอดช่วงอายุสญัญา

ทัง้นีบ้ริษัทฯ มิได้มีการเปลีย่นแปลงสมมติฐานใดๆ จากปีท่ีแล้ว 

 

สาํรองประกันภยัสาํหรับสัญญาประกันภยัระยะสัน้ 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญาประกนัภยัระยะสัน้ประกอบด้วยสาํรองคา่สนิไหมทดแทน คา่สนิไหมทดแทนค้างจ่าย และ

สาํรองเบีย้ประกนัภยั  

 

กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการกาํหนดสมมตฐิาน 

บริษัทฯ กําหนดสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายตามข้อมูลจากประสบการณ์ของบริษัทฯ               

(Claim assessment) ข้อสมมตฐิานท่ีใช้ในการประมาณการมีจดุมุ่งหมายเพ่ือให้ผลลพัธ์ของประมาณการหนีส้ินเพียงพอและ

ครอบคลมุหนีส้นิท่ีเกิดจากสญัญาประกนัภยัเทา่ท่ีสามารถคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผล 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากมีความไมแ่นน่อนในการประมาณการหนีส้ินสาํหรับคา่สนิไหมทดแทน ซึง่มีโอกาสท่ีคา่สนิไหมทดแทน

สดุท้ายอาจมีผลแตกตา่งอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัหนีส้นิท่ีได้ประมาณการไว้ 

ประมาณการหนีส้ิน ณ วนัท่ีรายงาน ประกอบด้วยประมาณการคา่สนิไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ทัง้หมด ณ วนัท่ีรายงาน

ไมว่า่จะได้รับรายงานหรือไมก็่ตาม  

สําหรับการประมาณการคา่สินไหมทดแทนท่ีเกิดขึน้แตย่งัไม่ได้รับรายงาน (Incurred But Not Reported : IBNR) บริษัทฯ ได้

ใช้วิธี Chain Ladder, Expected Loss Ratio และ Bornhuetter-Ferguson  ทัง้นี ้นกัคณิตศาสตร์ประกันภยัเลือกใช้วิธีท่ี

เหมาะสมมากท่ีสดุตามลกัษณะของข้อมลูท่ีมีอยูแ่ละประสบการณ์ของบริษัทฯ 

 

 

 



   
 

สาํหรับข้อมลูเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดงันี ้

หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2560 

ราคาบัญช ี ราคาประเมิน ราคาบัญช ี ราคาประเมิน 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญา

ประกนัภยั ระยะยาว 

(Long-term technical reserves) 

86,872 88,595 76,028 76,395 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญา

ประกนัภยั ระยะสัน้ 

(Short-term technical reserves) 

294 268 286 246 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจา่ย 

(Unpaid policy benefits) 

285 285 225 225 

หนีส้นิอ่ืนตามกรมธรรม์ประกนัภยั 

(Due to insured) 

321 321 221 221 

หมายเหต ุ- ราคาบญัชี หมายถึง มลูค่าหนีส้ินจากสญัญาประกันภยั ที่ประเมินตามมาตรฐานการบญัชี มีวตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือให้นักลงทนุผู้

วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมลูคา่ทางเศรษฐศาสตร์ของหนีส้ินจากสญัญาประกนัภยัที่เป็นที่ยอมรับตามหลกัการทางบญัชีในประเทศไทย ซึง่

มลูคา่ดงักลา่วจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบญัชีอนญุาตแล้ว 

-ราคาประเมิน หมายถึง มลูค่าหนีส้ินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภยัว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิและหนีส้ินของบริษัทประกันชีวิต เพ่ือวตัถปุระสงค์หลกัในการกํากับความมัน่คงทางการเงินของ

บริษัทประกันภยัและเพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสญัญาประกันภยัได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้ เอาประกนัภยั 

ซึ่งจะต้องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ได้รับใบอนญุาตจากนายทะเบียนตามหลกัการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ได้รับการยอมรับ 

สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณีที่บริษัทมีข้อมลูไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของ

อตุสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภยัของบริษัทนัน้ นอกจากนี ้มลูค่าสํารองประกันภัยดังกล่าว

จะต้องรวมถึงคา่เผ่ือความผนัผวน (Provision of Adverse Deviation: PAD) ซึง่ให้เป็นไปตามที่สํานกังาน คปภ. กําหนด 

ข้อสงัเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มลูค่าหนีส้ินจากสญัญาประกนัภยัอาจมีความแตกต่าง ระหว่าง

ราคาบญัชีและราคาประเมิน อย่างมีนยัสําคญั อนัเน่ืองมากจากวตัถุประสงค์และวิธีการท่ีแตกต่างกัน ในการประเมิน

ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น ทัง้นีผู้้ ท่ีจะนําข้อมลูไปใช้ควรศึกษาและทําความเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์แนวทางการประเมินราคา

หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยัทัง้สองให้ถ่ีถ้วนก่อนตดัสนิใจ 

สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับมูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้ินจากสัญญาประกันภัย สามารถดู

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ 

https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/our-company/our-financial-performance/index.html  

 

 

https://www.prudential.co.th/corp/prudential-th/th/our-company/our-financial-performance/index.html


   
 

6. การลงทุนของบริษัทฯ 

ธุรกิจการลงทุน (Investment)  

การดําเนินนโยบายในการลงทนุของบริษัทฯ เน้นให้ความสําคญักบัการลงทนุในสนิทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีแน่นอน (Fixed 

Income) ซึ่งประกอบไปด้วยการลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัร หุ้นกู้ รัฐวิสาหกิจท่ีมีช่ือเสียง และมีความมัน่คงสงู 

รวมทัง้การลงทุนในหุ้นกู้ ท่ีได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือไม่ตํ่ากว่า BBB- หรือเทียบเท่า โดยสถาบนัการจดัอนัดบัท่ี

ได้รับการยอมรับ และเป็นหุ้นกู้ ท่ีออกโดยบริษัทท่ีมีช่ือเสยีง มีความน่าเช่ือถือในการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้มีสถานะทางการเงิน

ท่ีแข็งแกร่ง 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการนําเบีย้ประกนัภยัท่ีได้รับไปลงทนุให้เกิดผลตอบแทนท่ีมัน่คงและปลอดภยั  เพ่ือให้บริษัทฯ 

มีกระแสเงินสดอยา่งเพียงพอในการจ่ายผลประโยชน์ตามภาระผกูพนัตามกรมธรรม์ ทัง้นีใ้นการลงทนุจะต้องสอดคล้องกบั

หลกัเกณฑ์การลงทนุท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) กําหนด 

 

แนวทางการลงทุน 

ฝ่ายลงทนุของบริษัทฯ จะเสนอแนวทางบริหารเงินลงทนุท่ีตกลงร่วมกนัให้คณะกรรมการลงทนุเห็นชอบ ก่อนท่ีจะบงัคบัใช้

กบัผู้จดัการลงทนุซึง่แนวทางดงักลา่วใช้วิธีการบริหารเงินลงทนุท่ีมีความระมดัระวงัตามนโยบายการลงทนุและเป็นไปตาม

กฎหมายท่ีบงัคบั แนวทางดงักลา่วจะมีหวัข้อท่ีสาํคญั ประกอบด้วย เป้าหมายของการลงทนุ แนวทางการลงทนุ (ประเภท

และขอบเขตของสินทรัพย์ท่ีบริษัทฯ จะลงทุนและข้อจํากัดการลงทุนเพ่ิมเติม ซึ่งเคร่งครัดกว่าข้อกําหนดขัน้ตํ่าของ

สํานักงานคปภ.) และข้อจํากัดการลงทุนตามกฎหมายเร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันชีวิตท่ีออกโดย

สาํนกังาน คปภ. 

ทัง้นี ้บริษัทฯ วา่จ้างบริษัท Eastspring Investments (Singapore) Limited ให้ทําหน้าท่ีช่วยบริหารจดัการการลงทนุตาม

นโยบายลงทนุท่ีบริษัทฯ กําหนด  

 

สมมติฐาน วิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน 

บริษัทฯ ใช้วิธีประเมินมลูคา่สนิทรัพย์ลงทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

• สาํหรับการจดัทํารายงานทางการเงินโดยทัว่ไป  

บริษัทฯ จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”)  

• เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และเงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นประกนั ใช้ยอดเงินต้น

หกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ซึง่มีมลูคา่ใกล้เคียงกบัมลูคา่ยตุิธรรม 

• ตราสารหนีใ้ช้ราคา (Clean price) ณ สิน้วนัสดุท้ายของงวดท่ีเผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย

และตราสารหนีอ้อกโดยบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ตา่งประเทศใช้ราคาอ้างอิงจากนายหน้า 



   
 

• เงินลงทนุในตราสารทนุซึ่งไม่ใช่หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทนุหกัขาดทนุจาก

การด้อยคา่ 

• หนว่ยลงทนุใช้ราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต้่องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคลอ่งสาํหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้ิน

อยา่งเดียวกนัหรือมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ ณ สิน้วนัทําการสดุท้ายของงวดท่ีเผยแพร่โดยบริษัทจดัการกองทนุ 

• ตัว๋สญัญาใช้เงินด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึง่ใช้กระแสเงินสดตามสญัญาและอตัราคิดลดโดยเทียบเคียง

จากอตัราอ้างอิงในตลาด 

• ตราสารอนพุนัธ์ท่ีซือ้ขายนอกตลาดหลกัทรัพย์ อ้างอิงราคาจากนายหน้า 

 

• สาํหรับการจดัทํารายงานความเพียงพอของเงินกองทนุ 

บริษัทฯ ใช้ราคาประเมินสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่

ด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิและหนีส้นิของบริษัทประกนัชีวิต 

• สนิทรัพย์ลงทนุทกุประเภทใช้วดัมลูคา่วธีิเดยีวกนักบัการจดัทํารายงานทางการเงนิโดยทั่วไป ยกเว้น 

เงินลงทนุในตราสารทนุซึง่ไม่ใช่หลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงมลูค่าตามจํานวนเท่าของ

ราคาตอ่มลูคา่ทางบญัชีของบริษัทท่ีลงทนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

หนว่ย : ล้านบาท 

ประเภทสินทรัพย์ลงทุน 

มูลค่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

ปี 2561 ปี 2560 

ราคาบัญช ี ราคาประเมิน ราคาบัญช ี ราคาประเมิน 

เงินฝากสถาบนัการเงินและ

บตัรเงินฝากสถาบนัการเงิน 

 

1,359 

 

1,359 

 

3,132 

 

3,132 

ตราสารหนี ้(พนัธบตัร, หุ้นกู้ , 

ตัว๋สญัญาใช้เงิน, ตัว๋แลกเงิน, 

หุ้นกู้แปลงสภาพ และสลาก

ออมทรัพย์) 

 

 

 

81,947 

 

 

 

81,947 

 

 

 

84,417 

 

 

 

84,417 

ตราสารทนุ (ไมร่วมเงินลงทนุ

ในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

 

1 

 

6 

 

1 

 

5 

หนว่ยลงทนุ 15,443 15,443 4,338 4,338 

เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์

ประกนัภยัเป็นประกนั 

 

2,209 

 

2,209 

 

2,027 

 

2,027 

เงินให้กู้ยืม และเงินให้เชา่ซือ้รถ 

และให้เชา่ทรัพย์สนิแบบลสิซิ่ง 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิการซือ้หุ้น

หุ้นกู้  หนว่ยลงทนุ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

ตราสารอนพุนัธ์ุ 286 286 234 234 

เงินลงทนุอ่ืน - - - - 

รวมสินทรัพย์ลงทุน 101,245 101,250 94,149 94,153 

หมายเหต ุ  

- ราคาบญัชี หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ด้วยการ

ประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทประกันชีวิต เพ่ือวตัถปุระสงค์หลกัในการกํากับความมัน่คงทางการเงินของบริษัทประกนัภยัและ

เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทมีความสามารถในการจา่ยผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัได้อยา่งครบถ้วนแก่ผู้ เอาประกนัภยั 

สาํหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการลงทนุของบริษัทฯ สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ 
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7. ผลการดาํเนินงานของบริษัทประกันภยั รวมถงึผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 

เบีย้ประกนัภยัรับรวม 21,537 20,046 

เบีย้ประกนัท่ีถือเป็นรายได้ (สทุธิ) 21,354 19,936 

รายได้จากการลงทนุสทุธิ 2,954 2,806 

สาํรองประกนัภยัสาํหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว เพ่ิม (ลด) จากปีก่อน 10,844 10,395 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัและคา่สนิไหมทดแทนสทุธิ 5,952 5,033 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 1,420 1,806 

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกบั ปี 2560 

• บริษัทฯ มีผลกําไรสทุธิสาํหรับปี 2561 เป็นจํานวนทัง้สิน้ 1,420 ล้านบาท (ปี 2560: กําไรสทุธิ 1,806 ล้านบาท) 

• รายได้จากธุรกิจประกนัชีวิต เพ่ิมขึน้ เป็น 21,354 ล้านบาท ปรับตวัเพ่ิมขึน้ ร้อยละ 7 จากปีท่ีแล้ว รายได้จากการ

ลงทนุปรับตวัเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5  

• สํารองประกนัชีวิตเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 449 ล้านบาท และผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมและค่าสินไหมทดแทน

เพ่ิมขึน้ 919 ล้านบาท ตามรายได้จากธุรกิจประกนัชีวิตท่ีเพ่ิมขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

หนว่ย : ร้อยละ 

รายการ ปี 2561 ปี 2560 

คา่ใช้จา่ยในการรับประกนัภยัปีแรก : เบีย้ประกนัภยัสทุธิ 27.74 41.90 

คา่ใช้จา่ยในการรับประกนัภยัปีตอ่ : เบีย้ประกนัภยัสทุธิ 4.75 6.04 

อตัราสว่นผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on equity ratio) 5.57 7.06 

อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ 

(Return on assets ratio) 

- อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์รวมทัง้หมด 

- อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ท่ีไมร่วมกรมธรรม์ประกนัชีวิต

แบบ Unit Linked และ Universal life 

 

 

1.22 

 

1.27 

 

 

1.75 

 

1.79 

อตัราสว่นผลตอบแทนจากการลงทนุ 

(Return on Investment ratio) 

- อตัราสว่นผลตอบแทนจากการลงทนุรวมทัง้หมด 

- อตัราสว่นผลตอบแทนจากการลงทนุท่ีไมร่วมการลงทนุจาก

กรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบ Unit Linked และ Universal life 

 

 

2.80 

 

2.94 

 

 

3.06 

 

3.15 

อตัราสว่นสนิทรัพย์ลงทนุตอ่เงินสาํรองประกนัภยั (ราคาประเมิน) 121.27 126.54 

หมายเหต ุ- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนีส้ินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั

ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทประกันชีวิต เพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัท

ประกนัภยัและเพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทมีความสามารถในการจา่ยผลประโยชน์ตามสญัญาประกนัภยัได้อยา่งครบถ้วนแก่ผู้ เอาประกนัภยั 

- กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทนุ (Unit Linked) เป็นการประกันชีวิตที่ให้ทัง้ความคุ้มครองชีวิตและ การลงทนุในกองทนุรวม โดยมลูค่า

กรมธรรม์ขึน้อยูก่บัมลูคา่หน่วยลงทนุ ทัง้นีส้ินทรัพย์ในกองทนุเป็นของผู้ เอาประกนั มิได้เป็นของบริษัท 

- กรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบ Universal life เป็นการประกนัชีวิตที่แยกสว่นความคุ้มครองชีวิต และสว่นการลงทนุอยา่งชดัเจน โดยผลตอบแทน

จากการลงทนุขึน้อยูก่บัผลการลงทนุของบริษัท แตไ่มต่ํ่ากวา่ผลตอบแทนขัน้ตํ่าที่ได้รับรองไว้ 

สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอตัราส่วนต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้อง สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ 
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8. ความเพียงพอของเงนิกองทุน 

ตามพระราชบญัญัติประกันชีวิต กําหนดให้บริษัทฯ ต้องดํารงไว้ซึ่งเงินกองทุนตลอดเวลาท่ีประกอบธุรกิจประกันชีวิต

วตัถปุระสงค์ในการบริหารทนุของบริษัทฯ เป็นไปเพ่ือการดํารงไว้ซึง่ความสามารถในการดําเนินงานอยา่งตอ่เน่ืองเพ่ือเป็น

หลกัประกนัแก่ผู้ ถือกรมธรรม์ และเพ่ือสร้างผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จดัทําแผนการประเมินความเสีย่งและความ

มัน่คงทางการเงินของบริษัท (Own Risk and Solvency Assessment) ท่ีครอบคลมุแผนธุรกิจ ความเสีย่งหลกัของบริษัทฯ 

และการบริหารกองทนุ อีกทัง้ยงัพิจารณาผลกระทบของความเสี่ยงด้านกลยทุธ์ และปัจจยัภายนอกท่ีจะสง่ผลกระทบเชิง

ลบตอ่ระดบัความเพียงพอของเงินกองทนุ การบริหารเงินกองทนุเป็นหน้าท่ีโดยตรงของคณะกรรมการบริหารสนิทรัพย์และ

หนีส้ิน บริษัทฯ มีกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการติดตามและทดสอบความเพียงพอของเงินกองทนุอยา่งสมํ่าเสมอซึง่

รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเฉพาะ 

• การทดสอบความเพียงพอของเงินกองทนุในแผนธุรกิจ 3 ปี 

• การทดสอบ และการประมาณการความเพียงพอของเงินกองทนุอย่างสมํ่าเสมอภายใต้สภาวะการดําเนินงาน

อยา่งตอ่เน่ือง และ 

• ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจการทดสอบความอ่อนไหวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญัเพ่ือประเมินผล

กระทบตอ่ปัจจยัเสีย่งหลกัเพ่ือให้ข้อมลูท่ีครบถ้วนในการตดัสนิใจ 

ทัง้นี ้ตามท่ีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้ รับประกันภัยถูก

กําหนดให้ต้องดํารงอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขัน้ตํ่าไว้ท่ีร้อยละ 140 ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ท่ีจะต้อง

รักษาระดบัเงินกองทนุให้มากกวา่อตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุขัน้ตํ่าดงักลา่ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ 

มีอตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุอยูท่ี่ร้อยละ 438 ซึง่สงูกวา่อตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุขัน้ตํ่าท่ีร้อยละ 

140 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2560 

สนิทรัพย์รวม 121,591 110,877 

หนีส้นิรวม 92,197 80,770 

- หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั 89,469 77,087 

- หนีส้นิอ่ืน 2,729 3,682 

สว่นของผู้ ถือหุ้น  29,394 30,108 

อตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุ (ร้อยละ) 438% 494% 

เงินกองทนุท่ีสามารถนํามาใช้ได้ทัง้หมด  18,050 18,344 

เงินกองทนุท่ีต้องดํารงตามกฎหมาย 4,122 3,714 

หมายเหต ุ– ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัว่าด้วยการกําหนดประเภท และชนิดของเงินกองทนุ 

รวมทัง้หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการคํานวณเงินกองทนุของบริษัทประกนัชีวิตกําหนดให้นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที่จําเป็นใน

การกํากบัดแูลบริษัทที่มีอตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุตํ่ากวา่ร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้ 

- เงินกองทนุ เป็นเงินกองทนุตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ด้วยการประเมิน

ราคาทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทประกนัชีวิต 

- รายการข้างต้นคํานวนโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัวา่ด้วยการประเมิน

ราคาทรัพย์สินและหนีส้ินของบริษัทประกนัชีวิต 

สาํหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความเพียงพอของเงินกองทนุสามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีเว็บไซต์ 
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