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ส่วนที ่2 รายละเอยีดการเปิดเผยข้อมูล 
1. ความเพยีงพอของเงินกองทุน 

1.1 นโยบาย 
 บริษทับริหารจดัการเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง (Risk based capital: 
RBC) ท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) ในฐานะหน่วยงานก ากบั 
ซ่ึงเร่ิมบงัคบัใชต้ั้งแต่ 1 กนัยายน พ.ศ. 2554 เป็นตน้มา โดยก าหนดให้บริษทัตอ้งด ารงเงินกองทุนให้เพียงพอต่อการ
รองรับความเส่ียงดา้นประกนัภยั ดา้นตลาด ดา้นเครดิต ดา้นการกระจุกตวั และเร่ิมตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2562 ไดเ้พิ่ม 
ให้มีความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียงระยะท่ี 2 ท่ี คปภ. 
ไดป้รับปรุงใหม่เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัและยกระดบัคุณภาพเงินกองทุน รวมถึง
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เป็นตน้ไป   

ทั้งน้ี บริษทัเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความเพียงพอของเงินกองทุน เพื่อให้ผูเ้อาประกนัภยั บุคคลภายนอก หรือ 
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีขอ้มูลท่ีชดัเจนเพียงพอในการวเิคราะห์และประเมินความเส่ียงของบริษทัประกนัวินาศภยั 

1.2 วตัถุประสงค์ 
บริษทัมีวตัถุประสงค์ในการรักษาระดบัความเพียงพอของเงินกองทุน เพื่อสนบัสนุนยุทธศาสตร์การเติบโต

ทางธุรกิจ ตลอดจนสร้างผลตอบแทนอย่างมัน่คงในระยะยาวให้แก่ผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมทั้งปัจจุบนัและ
อนาคต ภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได้ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบั โดยตอ้งมีอตัราส่วนความ
เพียงพอของเงินกองทุนขั้นต ่า (Capital adequacy ratio: CAR) ใหสู้งกวา่เกณฑม์าตรฐานท่ี คปภ.ก าหนด 

1.3 กระบวนการในการบริหารเงินกองทุน 
ในการบริหารเงินกองทุนจะพิจารณาระดบัของเงินกองทุนท่ีเพียงพอและสอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ียอมรับ

ไดท้ั้งหมดของบริษทัท่ีมีนยัส าคญัท่ีไดป้ระเมินไว ้เพื่อใหส้ามารถบริหารความเส่ียงดา้นเงินกองทุนไดอ้ยา่งเหมาะสม 
โดยจะค านึงถึงโครงสร้างเงินกองทุนและความเส่ียงดา้นต่างๆ ซ่ึงเป็นไปตามประกาศ คปภ. ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กรอบการด ารงเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง (RBC) โดยบริษทัมีการประเมิน ติดตาม และรายงานความเพียงพอ
ของเงินกองทุนต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารบริหารจดัการเงินกองทุนเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิผลและทนัต่อเหตุการณ์ 

บริษทัไดจ้ดัท าการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress test) เป็นประจ าทุกปี โดยใช้ปัจจยัในการทดสอบหลายดา้น 
อาทิเช่น ดา้นเศรษฐกิจ มหันตภยั เป็นตน้ เพื่อให้ทราบผลกระทบต่อเงินกองทุนและความทนทานของเงินกองทุน 
พร้อมทั้งหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขให้มีระดบัเงินกองทุนท่ีเพียงพอสามารถรองรับหากมีเหตุวิกฤตเกิดข้ึนและ 
ให้เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินกองทุน ตลอดจนเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดและทิศทางของ คปภ. 
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บริษทัมีนโยบายการรับประกนัภยัท่ีก าหนดประเภทการเส่ียงภยัและขีดจ ากดัท่ีบริษทัสามารถรับประกนัภยั
ได้ (Underwriting capacity) มีการก าหนดวงเงินท่ีบริษทัรับเส่ียงภยัไวเ้อง (Retention limit) ตลอดจนมีกลยุทธ์การ
บริหารการประกนัภยัต่อ ท่ีมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกผูรั้บประกนัภยัต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
รวมถึงก าหนดสัดส่วนในการท าประกันภยัต่อให้กับแต่ละบริษทัประกันภยั เพื่อให้มีการกระจายความเส่ียงท่ี
เหมาะสม ทั้งน้ี นโยบายการรับประกนัภยัและการประกนัภยัต่อจึงเช่ือมโยงโดยตรงต่อเงินกองทุนส าหรับความเส่ียง
ดา้นประกนัภยั ดา้นเครดิต และดา้นการกระจุกตวั 

นอกเหนือจากนโยบายการรับประกนัภยัและการประกนัภยัต่อ บริษทัมีการบริหารจดัการในดา้นการด ารง
เงินส ารองประกนัภยัใหค้รบถว้นและเพียงพอ รวมทั้งการวางแผนในการเร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนและเร่งเรียกคืนค่า
สินไหมทดแทนจากผูรั้บประกนัภยัต่อโดยเร็ว เพื่อรักษาระดบัเงินส ารองประกนัภยัท่ีเหมาะสมซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อ
เงินกองทุนส าหรับความเส่ียงดา้นประกนัภยั และดา้นเครดิต 

ฝ่ายประกันภยัต่อยงัได้มีการทบทวนอนัดับความน่าเช่ือถือของบริษทัประกันภยัเป็นระยะ และติดตาม
ควบคุมสัดส่วนการท าประกนัภยัต่อท่ีท าไวก้บัแต่ละบริษทัประกนัภยัให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้โดยรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ    

บริษทัมีการบริหารการลงทุนและการประกอบธุรกิจอ่ืนตามนโยบายและระเบียบวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุน
ท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงจะระบุกรอบทิศทางและแผนการลงทุนในแต่ละปี รวมถึงระบุขีดจ ากดัในการลงทุนทุกประเภทและ
ทุกระดบั ตลอดจนพิจารณาอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลงทุนได ้(Investment grade) แผนการลงทุนจึงเช่ือมโยงโดยตรง
และสอดรับกบัผลกระทบต่อเงินกองทุนส าหรับความเส่ียงด้านตลาด ดา้นเครดิต และดา้นการกระจุกตวั ของเงิน
ลงทุน  

ทั้งน้ี ฝ่ายการลงทุนจะค านวณเงินกองทุนส าหรับความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนทั้งในตราสารทุนและ
ตราสารหน้ี เพื่อติดตามผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนท่ีมีต่ออตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 
(CAR) พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมบริหารการลงทุนอย่างสม ่าเสมอ นอกเหนือจากน้ี ฝ่ายการลงทุนยงัได้เฝ้า
ติดตามและควบคุมการบริหารลงทุน โดยมีการรายงานอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเทียบกบั Benchmark แยกตาม
ประเภทการลงทุน  อตัรา Value at Risk (VaR) เทียบกับ Portfolio’s market value และอตัราผลต่าง Duration ตาม
สัดส่วนการลงทุน เพื่อบริหารสภาพคล่องของบริษทัดว้ย 

1.4 การประเมินความเพยีงพอของเงินกองทุน 
บริษทัไดก้ ากบัดูแลให้เงินกองทุนของบริษทัมีความเพียงพอและสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้

โดย ณ ส้ินไตรมาสท่ี 3 ปี 2564 บริษทัมีเงินกองทุนท่ีน ามาใช้ไดท้ั้งหมด (Total capital available: TCA) 8,142.06  
ล้านบาท และมีเงินกองทุนท่ีต้องด ารงทั้งหมด (Total capital required: TCR) 3,214.08 ล้านบาท จึงมีอตัราส่วน 
ความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital adequacy ratio: CAR) อยูท่ี่ร้อยละ 253.32 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ี คปภ.
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ก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 120 และผลจากการด าเนินการทดสอบภาวะวิกฤต ยงัพบว่ามีอัตราส่วนความเพียงพอ 
ของเงินกองทุนสูงกว่าเกณฑ์ท่ี คปภ.ก าหนด ทั้ งในสถานการณ์วิกฤตปานกลางและสถานการณ์วิกฤตรุนแรง  
จึงมีความเพียงพอของเงินกองทุนในการรองรับความเส่ียงดา้นต่างๆ 

เปิดเผย ณ วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 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) 

239.93 202.30 212.25 242.59 238.84 226.80 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อเงินกองทุน
ท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

239.93 202.30 212.25 242.59 238.84 226.80 

อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 
(ร้อยละ) 

254.68 213.86 226.15 254.32 253.32 243.87 

เงินกองทุนท่ีสามารถน ามาใชไ้ดท้ั้งหมด 8,173.19 5,954.33 7,573.47 6,930.70 8,142.06 6,758.02 

เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย 3,209.25 2,784.20 3,348.88 2,725.22 3,214.08 2,771.19 

หมายเหตุ  
- ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั ก าหนดให้นายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการท่ีจ  าเป็นในการก ากบัดูแลบริษทัท่ีมีอตัราส่วน
ความเพียงพอของเงินกองทุนต ่ากวา่อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนท่ีใชใ้นการก ากบั (supervisory CAR) ท่ีก  าหนดไวใ้นประกาศฯ ได ้
- รายการขา้งตน้ค  านวณโดยใชมู้ลค่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสิน
ของบริษทัประกนัวินาศภยั และประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน 
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/37/desktop/thai/866518599362b1434329398d4180da01.pdf  


