2
ส่ วนที 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. ประวัติ ของบริ ษั ท นโยบาย วัต ถุ ประสงค์ และกลยุ ทธ์ ใ นการดํ า เนิ นธุ รกิจ เพื%อ ให้ บ รรลุ เป้าหมายในการ
ประกอบธุ รกิจตามที%กําหนดไว้ รวมถึงแสดงข้ อมูลเกี%ยวกับลักษณะการประกอบธุ รกิจ รายละเอียดลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ และบริ การที%สําคัญ ช่ องทางการติดต่ อกับบริ ษัท วิธีการและระยะเวลาที%ใช้ ในการเรี ยกร้ อง พิจารณา
และชดใช้ เงินหรือค่ าสิ นไหมทดแทนตามสั ญญาประกันภัย
1.1 ประวัติบริษัท
บริ ษัทมีข้อมูลสําหรั บข้ อนีแสดงอยู่ทีหน้ าเว็บไซต์ ของบริ ษัทแล้ ว
บริ ษัทจึ งขอเชื อมโยงตัวชี แหล่ ง (Universal resource locator : URL) ของข้ อมูลดังกล่ าว ปรากฏตาม URL ด้ านล่ างนี
https://www.aetna.co.th/th/individuals/about/profile.aspx#.XO8FptQzbIU
1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษัทมีข้อมูลสําหรั บข้ อนีแสดงอยู่ทีหน้ าเว็บไซต์ ของบริ ษัทแล้ ว
บริ ษัทจึ งขอเชื อมโยงตัวชี แหล่ ง (Universal resource locator : URL) ของข้ อมูลดังกล่ าว ปรากฏตาม URL ด้ านล่ างนี
https://www.aetna.co.th/th/individuals/about/profile.aspx#.XO8FptQzbIU
1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัทมีข้อมูลสําหรั บข้ อนีแสดงอยู่ทีหน้ าเว็บไซต์ ของบริ ษัทแล้ ว
บริ ษัทจึ งขอเชื อมโยงตัวชี แหล่ ง (Universal resource locator : URL) ของข้ อมูลดังกล่ าว ปรากฏตาม URL ด้ านล่ างนี
https://www.aetna.co.th/th/individuals/about/profile.aspx#.XO8FptQzbIU
6.7 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริ การที%สําคัญของบริ ษัท และสั ดส่ วนร้ อยละของเบีย8 ประกันภัย แยกตาม
ประเภทของการรับประกันภัย
บริ ษัทมีข้อมูลสําหรั บข้ อนีแสดงอยู่ทีหน้ าเว็บไซต์ ของบริ ษัทแล้ ว
บริ ษัทจึ งขอเชื อมโยงตัวชี แหล่ ง (Universal resource locator : URL) ของข้ อมูลดังกล่ าว ปรากฏตาม URL ด้ านล่ างนี
ตารางสั
ดส่ วนร้อยละของเบียประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจําปี พ.ศ. 2561
https://www.aetna.co.th/th/individuals/about/profile.aspx#.XO8FptQzbIU
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หน่วย : ล้านบาท

ภาคสมัครใจ

ความเสี ยงภัย
ทรัพย์สิน

ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก

วิศวกรรม

อุบตั ิเหตุส่วน
บุคคล

สุ ขภาพ

อื/น ๆ

รวม

ภาคบังคับ

จํานวนเบีย
ประกันภัย
รับโดยตรง
สัดส่วน
ของเบีย
ประกันภัย
(ร้อยละ)

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

สิ นค้า

รายการ

การประกันภัย
รถยนต์

ตัวเรื อ

การ
ประกัน
อัคคีภัย

การประกันภัย
ทางทะเล
และขนส่ ง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

:,<=>

-

:,<=>

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6??

-

6??

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจําปี
1.5 ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ บริ ษัท วิธี ก ารและระยะเวลาที%ใ ช้ ในการเรี ยกร้ อ ง พิจ ารณา และชดใช้ เงิ น หรื อ ค่ า
สิ นไหมทดแทนตามสั ญญาประกันภัย
6.7.6 ขันตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
6.7.; วิธีการติดต่อบริ ษทั และหน่วยงานที/เกี/ยวข้อง กรณี มีขอ้ พิพาทหรื อเรื/ องร้องเรี ยน
บริ ษัทมีข้อมูลสําหรั บข้ อนีแสดงอยู่ทีหน้ าเว็บไซต์ ของบริ ษัทแล้ ว
บริ ษัทจึ งขอเชื อมโยงตัวชี แหล่ ง (Universal resource locator : URL) ของข้ อมูลดังกล่ าว ปรากฏตาม URL ด้ านล่ างนี
https://www.aetna.co.th/th/individuals/about/profile.aspx#.XO8FptQzbIU
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2. กรอบการกํากับดูแลกิจการทีด% ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการดําเนินการ ตาม
กรอบและกระบวนการดังกล่ าว
:.1 กรอบการกํากับดูแลกิจการทีด% ี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
:.2 โครงสร้ างองค์ กรของบริษัท
:.A โครงสร้ างการจัดการของบริษัท
:.7 คณะกรรมการชุ ดย่ อย
;.?.6 คณะกรรมการตรวจสอบ
;.?.; คณะกรรมการบริ หารความเสี/ ยง
;.?.@ คณะกรรมการลงทุน
;.?.? คณะกรรมการสรรหา (ถ้ามี)
;.4.7 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ถ้ามี)
2.?.B คณะกรรมการอื/น ๆ (ถ้ามี)
2.B การสรรหาและการแต่ งตั8งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
2.6 นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทน (Remuneration policy)
บริ ษัทมีข้อมูลสําหรั บข้ อนีแสดงอยู่ทีหน้ าเว็บไซต์ ของบริ ษัทแล้ ว
บริ ษัทจึ งขอเชื อมโยงตัวชี แหล่ ง (Universal resource locator : URL) ของข้ อมูลดังกล่ าว ปรากฏตาม URL ด้ านล่ างนี
https://www.aetna.co.th/th/individuals/about/profile.aspx#.XO8FptQzbIU
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A. การบริหารความเสี% ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสิ นทรัพย์
และหนีส8 ิ น (Asset Liability Management : ALM)
A.1 การบริหารความเสี% ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM)
บริ ษัทมีข้อมูลสําหรั บข้ อนีแสดงอยู่ทีหน้ าเว็บไซต์ ของบริ ษัทแล้ ว
บริ ษัทจึ งขอเชื อมโยงตัวชี แหล่ ง (Universal resource locator : URL) ของข้ อมูลดังกล่ าว ปรากฏตาม URL ด้ านล่ างนี
https://www.aetna.co.th/th/individuals/about/profile.aspx#.XO8FptQzbIU
A.2 การบริ หารสิ นทรัพย์ และหนีส8 ิ น (Asset Liability Management : ALM)
บริ ษัทมีข้อมูลสําหรั บข้ อนีแสดงอยู่ทีหน้ าเว็บไซต์ ของบริ ษัทแล้ ว
บริ ษัทจึ งขอเชื อมโยงตัวชี แหล่ ง (Universal resource locator : URL) ของข้ อมูลดังกล่ าว ปรากฏตาม URL ด้ านล่ างนี
https://www.aetna.co.th/th/individuals/about/profile.aspx#.XO8FptQzbIU

ทังนีสําหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มาณ มีรายละเอี ยดดังนี
รายการ
สิ นทรัพย์ลงทุน
(Total Investment Assets)
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง
(Total Liquid Assets)
หนีสิ นรวม
หนีสิ นตามสัญญาประกันภัย

ปี 2561
ราคาบัญชี ราคาประเมิน
>A=
639

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
746
746

6,:76

1,241

1,021

1,021

6,888
1,576

1,906
1,595

1,854
1,569

1,867
1,582

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สิ นทรัพย์และหนีสิ น ที/ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนีสิ นที/ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสิ นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
เพื/อวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมัน/ คงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัย และเพื/อให้มน/ั ใจว่า
บริ ษทั มีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่
ผู ้
เอาประกันภัย
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4. ความเสี% ยงจากการรับประกันภัยทีส% ามารถคาดการณ์ ได้ และมีนัยสํ าคัญอันอาจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงิน ของ
บริ ษัท การบริ หารจัดการประกันภัยต่ อ ความเชื% อมโยงของเงินกองทุนและความเสี% ยงจากการรั บประกันภัย และ
การกระจุกตัวจากการรับประกันภัย
บริ ษัทมีข้อมูลสําหรั บข้ อนีแสดงอยู่ทีหน้ าเว็บไซต์ ของบริ ษัทแล้ ว
บริ ษัทจึ งขอเชื อมโยงตัวชี แหล่ ง (Universal resource locator : URL) ของข้ อมูลดังกล่ าว ปรากฏตาม URL ด้ านล่ างนี
https://www.aetna.co.th/th/individuals/about/profile.aspx#.XO8FptQzbIU

ทังนีสําหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มาณ มีรายละเอี ยดดังนี
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สํารองประกันภัยส่ วนที/เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

จํานวน
4.231
0.125
0.750
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5. มูลค่ า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส8 ิ นจากสั ญญาประกันภัย
บริ ษัทมีข้อมูลสําหรั บข้ อนีแสดงอยู่ทีหน้ าเว็บไซต์ ของบริ ษัทแล้ ว
บริ ษัทจึ งขอเชื อมโยงตัวชี แหล่ ง (Universal resource locator : URL) ของข้ อมูลดังกล่ าว ปรากฏตาม URL ด้ านล่ างนี
https://www.aetna.co.th/th/individuals/about/profile.aspx#.XO8FptQzbIU
ทังนีสําหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มาณ มีรายละเอี ยดดังนี
รายการ
หนีสิ นจากสัญญาประกันภัย
- สํารองเบียประกันภัยที/ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
(Premium liabilities)
- สํารองค่าสิ นไหมทดแทน
(Claim liabilities)

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561
ปี 2560
ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
1,128

1,105

1,118

1,095

448

490

450

486

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนีสิ นจากสัญญาประกันภัย ที/ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี
มี
วัตถุ ประสงค์หลักเพื/อให้นักลงทุ นผูว้ ิเคราะห์ ทางการเงิ นเข้าใจถึ งมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ข อง
หนี สิ น จากสั ญ ญาประกัน ภัย ที/ เ ป็ นที/ ย อมรั บ ตามหลัก การทางบัญ ชี ใ นประเทศไทย ซึ/ งมู ล ค่ า
ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชีอนุญาตแล้ว
- ราคาประเมิน หมายถึ ง มูลค่าหนี สิ นจากสัญญาประกันภัย ที/ประเมินตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสิ นของ
บริ ษ ทั ประกันวินาศภัย เพื/ อวัตถุ ป ระสงค์หลัก ในการกํา กับ ความมัน/ คงทางการเงิ นของบริ ษทั
ประกันภัย และเพื/อให้มน/ั ใจว่าบริ ษทั ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย
ได้อย่า งครบถ้วนแก่ ผูเ้ อาประกันภัย ซึ/ ง จะต้องประเมิ นโดยนัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย ที/ ไ ด้รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที/ได้รับการยอมรับ สมมติฐาน
ที/ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริ งหรื อในกรณี ที/บริ ษทั มีขอ้ มูลไม่เพียงพอ
อาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ ต
การรับประกันภัยของบริ ษทั นัน นอกจากนี มูลค่าสํารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึ งค่าเผื/อ
ความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ/ งให้เป็ นไปตามที/สาํ นักงาน คปภ. กําหนด
ข้ อสั งเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี สิ นจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่าง
ระหว่างราคาบัญชี และราคาประเมินของ อย่างมีนยั สําคัญ อันเนื/องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที/แตกต่างกัน
ในการประเมินตามที/กล่าวไว้ขา้ งต้น ทังนี ผูท้ ี/จะนําข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทําความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
แนวทางการประเมินราคาหนีสิ นจากสัญญาประกันภัยทังสองให้ถี/ถว้ นก่อนตัดสิ นใจ
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6. การลงทุนของบริษัท
บริ ษัทมีข้อมูลสําหรั บข้ อนีแสดงอยู่ทีหน้ าเว็บไซต์ ของบริ ษัทแล้ ว
บริ ษัทจึ งขอเชื อมโยงตัวชี แหล่ ง (Universal resource locator : URL) ของข้ อมูลดังกล่ าว ปรากฏตาม URL ด้ านล่ างนี
https://www.aetna.co.th/th/individuals/about/profile.aspx#.XO8FptQzbIU
ทังนีสําหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มาณ มีรายละเอี ยดดังนี
หน่วย : ล้านบาท
ประเภท
สิ นทรัพย์ ลงทุน
เงิ น ฝากสถาบัน การเงิ น และ
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี (พันธบัตร หุ ้นกู้
ตัวc สัญญาใช้เงิน ตัวc แลกเงิน
หุ น้ กูแ้ ปลงสภาพ และ
สลากออมทรัพย์)
ตราสารทุน (ไม่รวมเงิ นลงทุน
ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม)
หน่วยลงทุน
เงิ น ให้ กู้ ยื ม เงิ น ให้ เ ช่ า ซื อรถ
และให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ/ ง
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ การซื อหุ ้น
หุ น้ กู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพนั ธุ์
เงินลงทุนอื/น
รวมสิ นทรัพย์ ลงทุน

มูลค่ า ณ วันที% 31 ธันวาคม
ปี 2561
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
1,241
1,241

ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
1,021
1,021

639

639

746

746

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,880

1,880

1,767

1,767

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สิ นทรัพย์และหนีสิ น ที/ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนีสิ นที/ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสิ นของบริ ษทั ประกันวินาศ
ภัย เพื/อวัตถุประสงค์หลักในการกํากับความมัน/ คงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพื/อให้มน/ั ใจ
ว่าบริ ษทั มี ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ ผูเ้ อา
ประกันภัย
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7. ผลการดําเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่ วนต่ าง ๆ ทีเ% กีย% วข้ อง
บริ ษัทมีข้อมูลสําหรั บข้ อนีแสดงอยู่ทีหน้ าเว็บไซต์ ของบริ ษัทแล้ ว
บริ ษัทจึ งขอเชื อมโยงตัวชี แหล่ ง (Universal resource locator : URL) ของข้ อมูลดังกล่ าว ปรากฏตาม URL ด้ านล่ างนี
https://www.aetna.co.th/th/individuals/about/profile.aspx#.XO8FptQzbIU
ทังนีสําหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มาณ มีรายละเอี ยดดังนี
รายการ
เบียประกันภัยรับรวม
เบียประกันภัยที/ถือเป็ นรายได้ (สุ ทธิ )
รายได้จากการลงทุน และรายได้อื/น
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
อัตราส่ วนทางการเงินทีส% ํ าคัญ (ร้ อยละ)
อัตราส่ วน
อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทน (Loss Ratio)
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุ รกิจกันภัย (Expense Ratio)
อัตราส่ วนรวม (Combined Ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่ วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น (Return on equity)

หน่วย : ล้านบาท
2561
2560
2,894
2,862
2,884
2,818
75
58
90
75

2561

2560
76
21
96
420
15

78
19
97
392
14
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<. ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริ ษัทมีข้อมูลสําหรั บข้ อนีแสดงอยู่ทีหน้ าเว็บไซต์ ของบริ ษัทแล้ ว
บริ ษัทจึ งขอเชื อมโยงตัวชี แหล่ ง (Universal resource locator : URL) ของข้ อมูลดังกล่ าว ปรากฏตาม URL ด้ านล่ างนี
https://www.aetna.co.th/th/individuals/about/profile.aspx#.XO8FptQzbIU
ทังนีสําหรั บข้ อมูลเชิ งปริ มาณ มีรายละเอี ยดดังนี
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนีสิ นรวม
- หนีสิ นจากสัญญาประกันภัย
- หนีสิ นอื/น
ส่ วนของเจ้าของ
อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน
(ร้อยละ)
เงินกองทุนที/สามารถนํามาใช้ได้ทงหมด
ั
เงินกองทุนที/ตอ้ งดํารงตามกฎหมาย

ณ วันที% 31 ธันวาคม
2561

2560
2,714
1,906
1,595
311
807
264

2,668
1,854
1,582
272
814
235

807
306

727
309

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดประเภท
และชนิ ดของเงิ นกองทุน รวมทังหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื/อนไขในการคํานวณเงิ นกองทุนของบริ ษทั
ประกันวินาศภัย กํา หนดให้นายทะเบี ยนอาจกําหนดมาตรการที/ จาํ เป็ นในการกํา กับ ดู แลบริ ษทั ที/ มี
อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนตํ/ากว่าร้อยละหนึ/งร้อยสี/ สิบได้
- เงิ นกองทุ น เป็ นเงิ นกองทุ นตามราคาประเมิ น ตามประกาศคณะกรรมการกํา กับ และส่ ง เสริ ม การ
ประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสิ นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
- รายการข้างต้นคํานวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการ ประกอบ
ธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสิ นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
=. งบการเงิ น และหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ นสํ า หรั บ รอบปี ปฏิ ทิ น ที%ล่ ว งมาที%ผ้ ู ส อบบั ญชี ต รวจสอบ และ
แสดงความเห็นแล้ ว
บริ ษัทมีข้อมูลสําหรั บข้ อนีแสดงอยู่ทีหน้ าเว็บไซต์ ของบริ ษัทแล้ ว
บริ ษัทจึ งขอเชื อมโยงตัวชี แหล่ ง (Universal resource locator : URL) ของข้ อมูลดังกล่ าว ปรากฏตาม URL ด้ านล่ างนี
https://www.aetna.co.th/profile/th/Aetna%QRYE%QRQRUV.pdf

