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ส่วนที ่2 รายละเอยีดการเปิดเผยข้อมูล 
1. ความเพยีงพอของเงินกองทุน 

1.1 นโยบาย 
 บริษทับริหารจดัการเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง (Risk based 
capital:  RBC)  ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
ในฐานะหน่วยงานก ากบั ซ่ึงเร่ิมบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2554 เป็นตน้มา โดยก าหนดให้บริษทัตอ้งด ารง
เงินกองทุนให้เพียงพอต่อการรองรับความเส่ียงดา้นประกนัภยั ดา้นตลาด ดา้นเครดิต ดา้นการกระจุกตวั และเร่ิม
ตั้งแต่ 31 ธนัวาคม 2562 ไดเ้พิ่มให้มีความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตาม
ระดบัความเส่ียงระยะท่ี 2 ท่ี คปภ. ไดป้รับปรุงใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั
และยกระดบัคุณภาพเงินกองทุน รวมถึงให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล โดยมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป   

ทั้งน้ี บริษทัเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความเพียงพอของเงินกองทุน เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยั บุคคลภายนอก 
หรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีขอ้มูลท่ีชดัเจนเพียงพอในการวเิคราะห์และประเมินความเส่ียงของบริษทัประกนัวนิาศภยั 

1.2 วตัถุประสงค์ 
บริษทัมีวตัถุประสงค์ในการรักษาระดบัความเพียงพอของเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การ

เติบโตทางธุรกิจ ตลอดจนสร้างผลตอบแทนอย่างมัน่คงในระยะยาวให้แก่ผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมทั้ง
ปัจจุบนัและอนาคต ภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได้ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบั โดยตอ้งมี
อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนขั้นต ่า (Capital adequacy ratio: CAR) ให้สูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ี คปภ.
ก าหนด 

1.3 กระบวนการในการบริหารเงินกองทุน 
ในการบริหารเงินกองทุนจะพิจารณาระดบัของเงินกองทุนท่ีเพียงพอและสอดคล้องกบัความเส่ียงท่ี

ยอมรับไดท้ั้งหมดของบริษทัท่ีมีนยัส าคญัท่ีไดป้ระเมินไว ้เพื่อให้สามารถบริหารความเส่ียงดา้นเงินกองทุนได้
อยา่งเหมาะสม โดยจะค านึงถึงโครงสร้างเงินกองทุนและความเส่ียงดา้นต่างๆ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศ คปภ. ใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักรอบการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง (RBC) โดยบริษทัมีการประเมิน ติดตาม และ
รายงานความเพียงพอของเงินกองทุนต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารบริหารจดัการ
เงินกองทุนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผลและทนัต่อเหตุการณ์ 

บริษทัไดจ้ดัท าการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress test) เป็นประจ าทุกปี โดยใช้ปัจจยัในการทดสอบหลาย
ด้าน อาทิเช่น ด้านเศรษฐกิจ มหันตภยั เป็นตน้ เพื่อให้ทราบผลกระทบต่อเงินกองทุนและความทนทานของ
เงินกองทุน พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกนัและแก้ไขให้มีระดบัเงินกองทุนท่ีเพียงพอสามารถรองรับหากมีเหตุ
วิกฤตเกิดข้ึนและให้เหมาะสมกับระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
เงินกองทุน ตลอดจนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและทิศทางของ คปภ. 
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บริษัทมีนโยบายการรับประกันภัยท่ีก าหนดประเภทการเส่ียงภัยและขีดจ ากัดท่ีบริษัทสามารถรับ
ประกนัภยัได ้(Underwriting capacity) มีการก าหนดวงเงินท่ีบริษทัรับเส่ียงภยัไวเ้อง (Retention limit) ตลอดจนมี
กลยุทธ์การบริหารการประกนัภยัต่อ ท่ีมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกผูรั้บประกนัภยัต่อทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ รวมถึงก าหนดสัดส่วนในการท าประกนัภยัต่อใหก้บัแต่ละบริษทัประกนัภยั เพื่อใหมี้การกระจาย
ความเส่ียงท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี นโยบายการรับประกนัภยัและการประกนัภยัต่อจึงเช่ือมโยงโดยตรงต่อเงินกองทุน
ส าหรับความเส่ียงดา้นประกนัภยั ดา้นเครดิต และดา้นการกระจุกตวั 

นอกเหนือจากนโยบายการรับประกนัภยัและการประกนัภยัต่อ บริษทัมีการบริหารจดัการในด้านการ
ด ารงเงินส ารองประกนัภยัให้ครบถว้นและเพียงพอ รวมทั้งการวางแผนในการเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนและเร่ง
เรียกคืนค่าสินไหมทดแทนจากผูรั้บประกนัภยัต่อโดยเร็ว เพื่อรักษาระดบัเงินส ารองประกนัภยัท่ีเหมาะสมซ่ึงจะ
ส่งผลโดยตรงต่อเงินกองทุนส าหรับความเส่ียงดา้นประกนัภยั และดา้นเครดิต 

ฝ่ายประกนัภยัต่อยงัไดมี้การทบทวนอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยัเป็นระยะ และติดตาม
ควบคุมสัดส่วนการท าประกนัภยัต่อท่ีท าไวก้บัแต่ละบริษทัประกนัภยัให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้โดย
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ    

บริษทัมีการบริหารการลงทุนและการประกอบธุรกิจอ่ืนตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการ
ลงทุนท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงจะระบุกรอบทิศทางและแผนการลงทุนในแต่ละปี รวมถึงระบุขีดจ ากดัในการลงทุนทุก
ประเภทและทุกระดบั ตลอดจนพิจารณาอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลงทุนได ้(Investment grade) แผนการลงทุนจึง
เช่ือมโยงโดยตรงและสอดรับกบัผลกระทบต่อเงินกองทุนส าหรับความเส่ียงดา้นตลาด ดา้นเครดิต และดา้นการ
กระจุกตวั ของเงินลงทุน  

ทั้งน้ี ฝ่ายการลงทุนจะค านวณเงินกองทุนส าหรับความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนทั้งในตราสารทุน
และตราสารหน้ี เพื่อติดตามผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนท่ีมีต่ออตัราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุน (CAR) พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมบริหารการลงทุนอย่างสม ่าเสมอ นอกเหนือจากน้ี ฝ่ายการ
ลงทุนยงัไดเ้ฝ้าติดตามและควบคุมการบริหารลงทุน โดยมีการรายงานอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเทียบกบั 
Benchmark แยกตามประเภทการลงทุน  อตัรา Value at Risk (VaR) เทียบกบั Portfolio’s market value และอตัรา
ผลต่าง Duration ตามสัดส่วนการลงทุน เพื่อบริหารสภาพคล่องของบริษทัดว้ย 

1.4 การประเมินความเพยีงพอของเงินกองทุน 
บริษทัไดก้ ากบัดูแลให้เงินกองทุนของบริษทัมีความเพียงพอและสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับ

ได้ โดย ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 บริษทัมีเงินกองทุนท่ีน ามาใช้ได้ทั้ งหมด (Total capital available: TCA) 
7,573.47 ลา้นบาท และมีเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงทั้งหมด (Total capital required: TCR) 3,348.88 ลา้นบาท จึงมี
อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital adequacy ratio: CAR) อยู่ท่ีร้อยละ 226.15 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานท่ี คปภ.ก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 120 และผลจากการด าเนินการทดสอบภาวะวิกฤต ยงัพบว่ามีอตัราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุนสูงกว่าเกณฑ์ท่ี คปภ.ก าหนด ทั้งในสถานการณ์วิกฤตปานกลางและสถานการณ์
วกิฤตรุนแรง จึงมีความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับความเส่ียงดา้นต่างๆ 
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เปิดเผย ณ วนัท่ี 27 สิงหาคม 2564 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ
เจา้ของต่อเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตาม
กฎหมาย (ร้อยละ) 

239.93 202.30 212.25 242.59  226.80 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อเงินกองทุน
ท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

239.93 202.30 212.25 242.59  226.80 

อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 
(ร้อยละ) 

254.68 213.86 226.15 254.32  243.87 

เงินกองทุนท่ีสามารถน ามาใชไ้ดท้ั้งหมด 8,173.19 5,954.33 7,573.47 6,930.70  6,758.02 

เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย 3,209.25 2,784.20 3,348.88 2,725.22  2,771.19 

หมายเหตุ  
- ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั ก าหนดให้นายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการท่ีจ  าเป็นในการก ากบัดูแลบริษทั
ท่ีมีอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต ่ากว่าอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนท่ีใชใ้นการก ากบั (supervisory CAR) ท่ีก  าหนดไวใ้นประกาศ
ฯ ได ้
- รายการขา้งตน้ค  านวณโดยใช้มูลค่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและ
หน้ีสินของบริษทัประกนัวินาศภยั และประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการก าหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั  
- ไตรมาสท่ี 2 หมายถึงผลการด าเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสท่ี 3 หมายถึงผลการด าเนินงานสะสม 9 เดือน 

  
2. รายงานทางการเงิน 
 สามารถดูรายละเอียดไดจ้ากงบการเงินรายไตรมาสท่ีผูส้อบบญัชีไดส้อบทานแลว้ ดงัน้ี 

https://www.dhipaya.co.th/uploads/ir_financial/36/desktop/thai/80251492db8eccd067841b8609a9

f5d0.pdf 
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