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1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจเพือให้ บรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจตามที
กําหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกียวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการทีสํ าคัญ ช่ อง
ทางการติดต่ อกับบริษัท วิธีการและระยะเวลาทีใช้ ในการเรียกร้ อง พิจารณา และชดใช้ เงินหรื อค่ าสิ นไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย
1.1 ประวัติบริษัท
บริ ษทั ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จํากัด เมือวันที กันยายน

(ค.ศ.

)

วันที ตุลาคม ปี เดียวกัน ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย ได้เปิ ดพิธีอย่างเป็ นทางการ เมือวันที กุมภาพันธ์
ดําเนินธุรกิจ จนถึงปัจจุบนั เป็ นเวลา ปี ปัจจุบนั มีทุนจะทะเบียน , ,
มหาชนจํากัด เมือวันที

พฤศจิกายน

(ค.ศ.

บาท และจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั

)

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั ประกอบธุรกิจแบ่งออกเป็ น ด้าน ดังนี
1. ด้านการรับประกันภัย (การรับประกันภัยโดยตรง และการรับประกันภัยต่อ)
2. ด้านการลงทุน เพือแสวงหาผลประโยชน์ โดยต้องปฎิบตั ิตามประเภท สัดส่ วน และเงือนไขทีกฎหมายกําหนด
อย่างเคร่ งครัด ภายใต้ขอ้ กําหนดว่าด้วยการลงทุน ตามประกาศสํานักงาน คปภ.

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยตามประเภทการรับประกันภัยหลัก ประเภท ดังนี
1. การรับประกันอัคคีภยั
2. การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
3. การรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด

. รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการทีสําคัญของบริษัท และสั ดส่ วนร้ อยละของเบียประกันภัย แยกตามประเภทของการ
รับประกันภัย
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บริ ษทั ดําเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยตามประเภทการรับประกันภัย ดังนี
1. การประกันอัคคีภยั
1.1 การประกันอัคคีภยั สําหรับทีอยู่อาศัย
ตารางสัดส่ว1.2
นร้อการประกั
ยละของเบีนยประกั
ยแยกตามประเภทของการรั
อัคคีภยั นทัภัวไป
(ทีไม่ใช่ทอยู
ี อ่ าศัย) บประกันภัย ประจําปี X1
1.3 การประกันอัคคีภยั สําหรับธุรกิจรายย่อย
1.4 การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
2. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง – สินค้า
3. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
3.1 การประกันการเสี ยงภัยทุกชนิด (IAR)
3.2 การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล (PA)
3.3 การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอืนๆ

หน่วย : ล้านบาท
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ภาคบังคับ

ภาคสมัครใจ

ความเสียงภัย
ทรัพย์สิน

ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

วิศวกรรม

อุบตั ิเหตุส่วน
บุคคล

สุขภาพ

อืนๆ

รวม

สิ นค้า

จํานวนเบีย
ประกันภัย
รับโดยตรง
สัดส่วน
ของเบีย
ประกันภัย
(ร้อยละ)

การประกันภัย
รถยนต์

ตัวเรื อ

รายการ

การ
ประกัน
อัคคีภยั

การประกันภัย
ทางทะเล
และขนส่ ง

21.30

-

2.58

-

-

-

-

-

0.79

-

4.44

29.11

73.15

-

8.88

-

-

-

-

-

2.70

-

15.27

100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจําปี

1.5 ช่ องทางการติดต่ อบริษัท วิธีการและระยะเวลาทีใช้ ในการเรียกร้ อง พิจารณา และชดใช้ เงินหรื อค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญา
ประกันภัย
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. . ขันตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
ขันตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย สามารถค้นหาเอกสาร
ได้ที www.chinains.co.th/files/วิธีเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน

. . วิธีการติดต่อบริ ษทั และหน่วยงานทีเกียวข้อง กรณี มีขอ้ พิพาทหรื อเรื องร้องเรี ยน
วิธีการติดต่อบริ ษทั และหน่วยงานทีเกียวข้อง กรณี มีขอ้ พิพาทหรื อเรื องร้องเรี ยน สามารถค้นหาเอกสารได้ที
www.chinains.co.th/files/เปิ ดเผยข้อมูล/ช่องทางการติดต่อบริ ษทั

2. กรอบการกํากับดูแลกิจการทีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดใน การดําเนินการตามกรอบและ
กระบวนการดังกล่าว
2.1 กรอบการกํากับดูแลกิจการทีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงบทบาทสําคัญยิงต่อ การบริ หารงานของบริ ษทั ฯ โดยเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบาย กลไก
การบริ หาร และระบบการกํากับดูแล เพือให้ภารกิจของบริ ษทั ฯ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ตรงตามวัตถุประสงค์ที
คณะกรรมการกําหนด อยูใ่ นแนวทางทีผูถ้ ือหุ ้นเห็นชอบ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ทังนี คณะกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น กอปรกับแต่ละท่านมาจากสายงานทีหลากหลาย
ประสบการณ์ตามกระบวนการกลันกรองนโยบายการดําเนินงาน โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันทีจะกํากับดูแลให้การ
ดําเนินงานของฝ่ ายบริ หารเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ ในกรอบจริยธรรมองค์กรของบริษทั ทีมุ่งเน้นในความซือสัตย์
สุ จริ ตและยึดมันในความถูกต้องและเทียงธรรม และโดยความเคารพสิทธิของฝ่ ายบริ หาร คณะกรรมการจะไม่เข้าไปมี
ส่ วนร่ วมในการตัดสินใจเรื องทีเกียวกับการบริ หารจัดการ
คณะกรรมการบริ ษทั มุ่งพิทกั ษ์สิทธิ ลดความเสี ยง ดูแลผลตอบแทนให้แก่ผถู้ ือหุ้น รวมทังกําหนดอํานาจหน้าทีและ
ความรับผิดชอบในการอภิบาลดูแลองค์กรให้มีความโปร่ งใส เปิ ดเผย และตรวจสอบได้ เป็ นกลไกหลัก

2.2 โครงสร้ างองค์กรของบริษัท
โครงสร้างองค์กรของบริ ษทั สามารถค้นหาเอกสารได้ที www.chinains.co.th/files/เปิ ดเผยข้อมูล/โครงสร้าง
องค์กร
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. โครงสร้ างการจัดการของบริษัท
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั สามารถค้นหาเอกสารได้ที www.chinains.co.th/files/เปิ ดเผยข้อมูล/โครงสร้างการ
จัดการ

. คณะกรรมการชุดย่อย
. . คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั สามารถค้นหาเอกสารได้ที www.chinains.co.th/files/เปิ ดเผยข้อมูล/
คณะกรรมการตรวจสอบ

. . คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั สามารถค้นหาเอกสารได้ที www.chinains.co.th/files/เปิ ดเผยข้อมูล/
คณะกรรมการความเสี ยง

. . คณะกรรมการลงทุน
คณะกรรมการการลงทุนของบริ ษทั สามารถค้นหาเอกสารได้ที www.chinains.co.th/files/เปิ ดเผยข้อมูล/
คณะกรรมการลงทุน

. การสรรหาและการแต่งตังกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
คณะกรรมการมีหน้าทีในการให้ความมันใจในระบบการบริ หารทีมีประสิ ทธิ ภาพ การจัดหาทรัพยากร บริ ษทั แต่งตัง
กรรมการ กรรมการอิส ระและผู บ้ ริ ห ารของบริ ษ ัท โดยต้อ งมี คุณ สมบัติ ความรู ้ ประสบการณ์ และความสามารถที
เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั

. นโยบายการจ่ ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการกําหนดไม่เกินปี ละ
- ประธานกรรมการ , บาท / เดือน
- กรรมการบริ หาร , บาท / เดือน

,

บาท
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. การบริหารความเสี ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์
และหนีสิน (Asset Liability Management : ALM)
. การบริหารความเสี ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)
การบริ หารความเสี ยงของบริ ษทั เชิงกลยุทธ์ ความเสี ยงทีอาจจะเกิดขึนได้ถูกควบคุมให้อยูใ่ นขอบเขตทีจํากัด
ตลอดจนการระบุความเสี ยง การวัดค่า การควบคุมดูแล และการรายงานเพือบรรลุเป้าหมายทีเหมาะสมระหว่างความเสี ยง
และผลตอบแทน
เพือการดําเนินงานอย่างมันคงและพัฒนาอย่างต่อเนือง บริ ษทั ทํานโยบายบริหารความเสี ยงโดยอ้างอิงถึง แนวปฏิบตั ิ
โครงสร้าง คุณสมบัติ และข้อพึงปฏิบตั ิทีดีของกรรมการบริ ษทั ประกันภัย ประกาศโดยสํานักงาน คปภ. การควบคุมดูแล
กิจการสําหรับบริ ษทั ประกันภัย

. การบริหารสินทรัพย์และหนีสิน (Asset Liability Management : ALM)
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงจัดให้มีการประชุมเป็ นประจําอย่างน้อยทุกไตรมาส เพือติดตามสถานะความเสี ยง
ความคืบหน้าในการบริ หารความเสี ยงและสิ งทีต้องปรับปรุ ง รวมทังรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยทุก
ไตรมาส
โดยผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบกลยุทธ์ กรอบและนโยบายการบริ หารความเสี ยง ให้อยูใ่ นระดับความเสี ยงทียอมรับ
ได้ ถ้าหากมีความต้องการใดๆ เกิดขึน คณะกรรมการบริ หารความเสี ยงจะยืนข้อเสนอนโยบายเปลียนแปลงทีเหมาะสม
ให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั

หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สิ นทรัพย์ลงทุน

ปี
ราคาบัญชี
XX

ปี
ราคาประเมิน
XX

ราคาบัญชี
78.96

ราคาประเมิน
92.01
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(Total Investment Assets)
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง
(Total Liquid Assets)

XX

XX

22.95

22.95

หนีสิ นรวม

XX

XX

37.85

36.78

หนีสิ นตามสัญญาประกันภัย

XX

XX

17.94

16.87

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สิ นทรัพย์และหนีสิ น ทีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนีสิ นทีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสิ นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย เพือวัตถุประสงค์หลักใน
การกํากับ ความมันคงทางการเงิน ของบริ ษ ัทประกัน ภัย และเพื อให้ม ันใจว่าบริ ษ ทั มี ค วามสามารถในการจ่ าย
ผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัย

4. ความเสี ยงจากการรับประกันภัยทีสามารถคาดการณ์ ได้ และมีนัยสํ าคัญอันอาจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงินของบริ ษัท การบริ หาร
จัดการประกันภัยต่ อ ความเชื อมโยงของเงินกองทุนและความเสี ยงจากการรับประกันภัย และการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย
ความเสี ยงจากการรับประกันภัย เป็ นปัจจัยความเสี ยงหลักของการดําเนินงานของบริ ษทั ต่อฐานะการเงินและการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั ความเสี ยงในองค์กรจะมาจากความคุม้ ครองตามกรมธรรม์ทีบริ ษทั ต้องรับภาระผูกพัน การกระจุกตัวของภัย
ส่วนความเสียงจากปัจจัยภายนอก อาทิ การเปลียนแปลงทางสภาพภูมิศาสตร์ ภัยธรรมชาติ ภัยพิบตั ิต่างๆ การเปลียนแปลงของ
สภาวะเศรษฐกิจหรื อการเปลียนแปลงทางการเมือง ซึงอาจส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายอย่างคาดไม่ถึงก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ทรัพย์สินและชีวิตของผูเ้ อาประกันทีบริ ษทั รับประกันไว้
แนวทางการบรรเทาความเสี ยงให้ลดลง บริ ษทั ได้พิจารณาคัดเลือกการรับประกันภัยอย่างระมัดระวัง จํากัดวงเงินประกันใน
กลุ่มภัยธรรมชาติ โดยคํานึงถึงความสามารถทีจะรับเสี ยงภัยไว้เองได้ มีการกระจายความเสี ยงโดยจัดการประกันภัยต่อไว้กบั
บริ ษทั ประกันภัยต่อทีมังคงทังในประเทศและต่างประเทศ โดยทําสัญญาแบบ Treaty Reinsurance , Facultative Reinsurance และ
ซือความคุม้ ครองแบบ Excess of Loss เพือป้องกันความเสี ยงทีบริ ษทั รับไว้เองและป้องกันผลกระทบรุ นแรงกรณีเกิดมหันตภัย
และมีการจัดเงินสํารองค่าสินไหมและสํารองเบียประกันตามภาระผูกพันตามมูลค่าซึ งมีผลทําให้ความเสี ยงการรับประกันภัย
ลดลงถึงระดับทีบริ ษทั สามารถรับได้

หน่วย : ล้านบาท
รายการ

จํานวน

สํารองประกันภัยส่วนทีเรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ

12.89

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

6.54
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เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

-

5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีสิ นจากสัญญาประกันภัย
บริ ษทั ฯ คํานวณเงินสํารองเบี ยประกัน ภัยที ยังไม่ถื อเป็ นรายได้ตามประกาศสํานักงาน คปภ. เรื องการจัด สรรเงิน
สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ตกเป็ นรายได้ การประกันภัยอัคคีภยั และภัยเบ็ดเตล็ด ใช้วิธีเฉลียรายเดือน (วิธีเศษหนึ งส่ วน
ยีสิบสี ) และประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง ใช้วธิ ี ร้อยละร้อยของเบียประกันภัยรับตังแต่วนั ทีกรมธรรม์ประกันภัยเริ มมีผล
คุม้ ครอง และสํารองค่าสิ นไหมทดแทนคํานวณจากหลายสมมติฐาน ด้วยวิธีคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยตามทีสํานักงาน คปภ.
กําหนด สมมติฐานดังกล่าวจะมีการทบทวนเป็ นประจําตามประสบการณ์ทีผ่านมาและสถานการณ์ปัจจุบนั

หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ปี
ราคาบัญชี
XX

ราคาประเมิน

ปี
ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

XX

12.28

9.59

หนีสิ นจากสัญญาประกันภัย
- สํารองเบียประกันภัยทียังไม่ถือเป็ นรายได้
(Premium liabilities)

- สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
XX
XX
5.66
7.28
(Claim liabilities)
หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี สิ น จากสัญ ญาประกัน ภัย ทีประเมิ นตามมาตรฐานการบัญ ชี มีวตั ถุประสงค์ห ลัก
เพือให้ นักลงทุน ผูว้ ิเคราะห์ท างการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของหนี สิ นจากสัญญาประกัน ภัยทีเป็ นที
ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึงมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชีอนุญาตแล้ว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนีสินจากสัญญาประกันภัย ทีประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสิ นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย เพือ
วัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมันคงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพือให้มนใจว่
ั าบริ ษทั ความสามารถ
ในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัยซึ งจะต้องประเมินโดยนัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทีได้รับการ
ยอมรับ สมมติฐานทีใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริ งหรื อในกรณี ทีบริ ษทั มีขอ้ มูลไม่
เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ ตการรับ
ประกันภัยของบริ ษทั นัน นอกจากนี มูลค่าสํารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผือความผันผวน (Provision of
Adverse Deviation : PAD) ซึงให้เป็ นไปตามทีสํานักงาน คปภ. กําหนด
ข้ อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี สิ นจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่างราคา
บัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนยั สําคัญ อันเนืองมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการทีแตกต่างกันในการประเมินตามที
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กล่าวไว้ขา้ งต้น ทังนีผูท้ ีจะนําข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทําความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหนีสิ นจาก
สัญญาประกันภัยทังสองให้ถีถ้วนก่อนตัดสิ นใจ

6. การลงทุนของบริษัท
บริ ษทั มีการลงทุนประกอบธุรกิจอืนได้รับผลตอบแทนในรู ปดอกเบีย เงินปั นผล และกําไรจากการขาย
หลักทรัพย์ การลงทุนของบริ ษทั อยูภ่ ายใต้ขอบเขตและข้อกําหนดตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.

ซึ งได้กาํ หนดประเภทหลักทรัพย์ และสัดส่วนทีอนุญาตให้ลงทุนได้ นอกจาก

สัดส่วนตามกําหนดแล้ว คณะกรรมการของบริษทั ยังได้กาํ หนดวงเงินสู งสุดในหลักทรัพย์แต่ละประเภทไม่เกินอํานาจ
ของคณะกรรมการทีจะลงทุนได้และเน้นการลงทุนทีมีความปลอดภัยสู ง การลงทุนของบริ ษทั ในส่วนเงินฝากจะจํากัดฝาก
ไม่เกินวงเงินคุม้ ครองเงินต้น จะมีความเสี ยงบ้างจากอัตราดอกเบียตํา ส่วนตราสารทุนทีลงทุนไว้มีความเสี ยงจากการผัน
ผวนของราคาตลาด ภาวะเศรษฐกิจอาจทําให้ราคาตกตํากว่าทีลงทุน
แนวทางการป้องกันความเสี ยงจากการลงทุน คณะกรรมการบริ ษทั ได้วางนโยบายรองรับความเสี ยงจากการ
ลงทุน โดยการกระจายการลงทุน ส่ วนใหญ่เป็ นเงินฝากธนาคาร ตัวแลกเงิน พันธบัตรรัฐบาล ในส่วนหุ้นสามัญ หน่วย
ลงทุนของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมและตราสารหนีจะลงทุนในสัดส่วนน้อยลงและจํากัดวงเงินไม่เกินกําหนด
แต่ในกรณี ทีจะลงทุนมากกว่าวงเงินทีกําหนดตามกรอบ จะต้องขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เพืออนุมตั ิ จึงจะลงทุน
ได้ การลงทุนทุกครังจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการลงทุนอย่างรอบคอบ และหลีกเลียงการลงทุนทีมีความ
เสี ยงสู งเกินไป การลงทุนในตราสารทุน ซึ งมีความเสี ยงสูงจะพิจารณาจากหุ้นทีมีคุณภาพ มีปันผลสมําเสมอ ซึ งอาจมีราคา
ผันผวนบ้าง ก็ให้อยูใ่ นระดับทียอมรับได้ การลงทุนของบริ ษทั นอกจากเงินฝากธนาคารและตราสารหนีรัฐบาล การลงทุน
ประเภทอืนจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง เพือกลันกรองอีกรอบหนึง

หน่วย : ล้านบาท
ประเภท
สิ นทรัพย์ ลงทุน

มูลค่า ณ วันที 31 ธันวาคม
ปี
ราคาบัญชี

ปี
ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน
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เงินฝากสถาบันการเงินและ บัตรเงิน
ฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี (พันธบัตร,หุน้ กู,้
ตัวสัญญาใช้เงิน,ตัวแลกเงิน, หุ้นกู้
แปลงสภาพ และสลากออมทรัพย์)
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนใน
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม)
หน่วยลงทุน
เงินให้กูย้ ืม,เงินให้เช่าซื อรถ และให้
เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ ง
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิการซือหุ้น
หุ้นกู ้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพนั ธุ์
เงินลงทุนอืน
รวมสิ นทรัพย์ลงทุน

XX

XX

62.47

62.47

XX

XX

XX

XX

XX

XX

18.63

18.63

XX

XX

0.85

0.85

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

0.07

0.10

XX

XX

82.02

82.05

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สิ นทรัพย์และหนีสิ น ทีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนีสินทีประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสิ นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย เพือวัตถุประสงค์หลักใน
การกํากับ ความมันคงทางการเงิน ของบริ ษ ัท ประกัน ภัยและเพื อให้ มนใจว่
ั
าบริ ษ ัท มี ค วามสามารถในการจ่ าย
ผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัย
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7. ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่ วนต่างๆ ทีเกียวข้ อง
ผลการดําเนินงานสําหรับปี
ในปี

บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรจากการดําเนินงาน . ล้านบาท ลดลงจากปี

ซึ งมีผลกําไร . ล้านบาท หรื อ

คิดเป็ นร้อยละ . และเบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้ . ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน . ล้านบาท
ในส่ วนรายได้ มีรายได้ หลักอยู่ ประเภท คือ
1. รายได้จากการรับประกันภัย บริ ษทั ฯ มียอดเบียประกันภัยรับทังสิน . ล้านบาท ลดลงจากปี

จํานวน

. ล้านบาท และเบียประกันภัยต่อจ่ายรวม . ล้านบาท รายได้ของบริ ษทั ประกอบด้วย
เบียประกันภัยอัคคีภยั จํานวน . ล้านบาท เบียประกันภัยทางทะเล จํานวน . ล้านบาท และเบีย
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด จํานวน . ล้านบาท ตามลําดับ รายได้ค่านายหน้า จํานวน . ล้านบาท
2. รายได้จากการลงทุน ในปี
ลดลงจากปี

ซึงประกอบด้วย ดอกเบียรับ,เงินปั นผลและรายได้อนๆ
ื จํานวน . ล้านบาท

จํานวน . ล้านบาท

ในส่ วนรายจ่ าย มีรายจ่ ายหลักอยู่ ประเภท คือ
1. ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย จํานวน . ล้านบาท ลดลงจากปี

จํานวน . ล้านบาท สาเหตุที

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยลดลงเนืองจากมีการจ่ายค่าจ้างและค่าบําเหน็จลดลง
2. ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน ในปี

มีจาํ นวน . ล้านบาท ลดลงจากปี

จํานวน . ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
รายการ

2561

2560

เบียประกันภัยรับรวม

XX

28.40

เบียประกันภัยทีถือเป็ นรายได้ (สุทธิ)

XX

6.16

รายได้จากการลงทุน และรายได้อนื

XX

2.78

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

XX

(0.34)
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อัตราส่ วนทางการเงินทีสํ าคัญ (ร้ อยละ)
อัตราส่ วน

2561

2560

อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทน ( Loss Ratio)

XX

29.47

อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจกันภัย ( Expense Ratio)

XX

42.68

อัตราส่ วนรวม ( Combined Ratio)

XX

87.04

อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)

XX

1,085.06

อัตราส่ วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น ( Return on equity)

XX

(0.46)
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8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
อัตราส่ วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนทีต้องดํารงตามกฎหมาย กําหนดเงินกองทุนต้องมีอตั ราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
โดยบริ ษทั อ้างอิงถึงกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจและเป้าหมายเพือจัดทําอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์ความเสี ยงทังหมด
ตามตัวชีวัดความเสี ยงสําคัญ (Key Risk Indicator) เงินกองทุนมีอตั ราเกินกว่าร้อยละ

หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ณ วันที 31 ธันวาคม
2561

2560

สิ นทรัพย์รวม

XX

112.03

หนีสิ นรวม

XX

37.85

- หนีสิ นจากสัญญาประกันภัย

XX

17.94

- หนีสิ นอืน

XX

19.91

ส่ วนของเจ้าของ

XX

74.18

อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)

XX

337.87

เงินกองทุนทีสามารถนํามาใช้ได้ทงหมด
ั

XX

101.36

เงินกองทุนทีต้องดํารงตามกฎหมาย

XX

30.00

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทังหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษทั ประกันวินาศภัย กําหนดให้
นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการทีจําเป็ นในการกํากับดูแลบริ ษทั ทีมีอตั ราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนตํากว่า
ร้อยละหนึงร้อยสี สิ บได้
- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสิ นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
- รายการข้างต้นคํานวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
ว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสิ นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
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. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับรอบปี ปฏิทินทีล่วงมาทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว
ข้อมุลงบการเงินของบริ ษทั ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31
ธันวาคม พ.ศ.

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด สําหรับปี

สิ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
งบการเงินแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ.

ผล

การดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน สามารถค้นหาข้อมูลงบการเงินได้ที http://genie.co.th/uploads/finance/GenieFinancial_Report_2017.pdf

