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ส่ วนที่ 2 รำยละเอียดกำรเปิ ดเผย
1. ความเพียงพอของเงินกองทุน
นโยบายและวัตถุประสงค์ ในการบริ หารจัดการเงินกองทุน
บริ ษ ทั ตระหนักถึ งควำมสำคัญของเงิ นกองทุ น อัน สะท้อนถึ งควำมมัน่ คงทำงกำรเงิ น และ
ควำมน่ ำเชื่ อถือของบริ ษทั จึงมีแนวทำงกำรบริ หำรจัดกำรเงินกองทุนอย่ำงเป็ นระบบภำยใต้กำรกำกับ
ดู แลของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และเพื่อให้มนั่ ใจว่ำระดับควำมเสี่ ยงของบริ ษ ทั อยู่ภำยใน
ระดับควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้
แนวทำงกำรบริ หำรจัดกำรเงินกองทุนมีวตั ถุ ประสงค์หลัก เพื่อสร้ำงควำมมัน่ คงทำงกำรเงิน มี
ประสิ ทธิ ภำพและเที่ ยงธรรม เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ื อกรมธรรม์ประกันภัยและเพื่อให้บริ ษทั สำมำรถ
ปฏิบตั ิตำมพันธะสัญญำที่มีต่อผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่ำงครบถ้วน
กระบวนการบริหารเงินกองทุน
เพื่ อ ติ ด ตำมและทบทวนควำมเสี่ ย งที่ อ ำจส่ ง ผลกระทบต่ อ เป้ ำ หมำยกำรด ำเนิ น งำนอย่ำ ง
สม่ ำเสมอ บริ ษทั จัดให้มีกระบวนกำรบริ หำรจัดกำรเงิ นกองทุนที่เชื่ อมโยงระหว่ำงแผนธุ รกิ จ แผนกล
ยุ ท ธ์ กรอบควำมเสี่ ย งที่ มุ่ ง หวัง และระดับ เงิ น กองทุ น ของบริ ษ ัท ที่ ย อมรั บ ได้ (ก ำหนด Internal
CAR≥350%) โดยในกำรพิจำรณำเงินกองทุนได้คำนึ งถึงระดับควำมเสี่ ยงที่ บริ ษทั เผชิญอันครอบคลุม
ถึ งควำมเสี่ ยงจำกกำรรับประกันภัย (Insurance Risk)ควำมเสี่ ยงด้ำนตลำด (Market Risk) ควำมเสี่ ยง
ด้ำนเครดิ ต (Credit Risk)และควำมเสี่ ยงด้ำนอื่ นๆ นอกจำกนี้ บริ ษทั มี กำรทดสอบภำวะวิกฤต (Stress
Test ) เพื่อประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุน และจัดเตรี ยมแผนกำรจัดกำรต่ำงๆ อีกทั้งได้จดั ทำแผน
บริ หำรเงินกองทุนควบคู่ไปกับระบบกำรประเมินและติดตำมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้วยระบบกำรเตือน
ภัยล่วงหน้ำ (Early Warning System : EWS) สำหรับกิจกรรมหลักและปั จจัยเสี่ ยงที่สำคัญเพื่อให้บริ ษทั
มีเงินกองทุนเพียงพอแม้ประสบภำวะวิกฤต
บริ ษทั ได้กำหนดบทบำทหน้ำที่ของหน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้อง พร้อมจัดทำแผนบริ หำรควำมเสี่ ยง
ของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับระดับควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของบริ ษทั ติดตำมและรำยงำนต่อผูบ้ ริ หำร
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง คณะกรรมกำรบริ ษทั รวมทั้งสื่ อสำรให้พนักงำนได้ทรำบ
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หน่วย : ล้ำนบำท
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หมำยเหตุ –ตำมประกำสคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรกำหนดประเภทและชนิ ดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีกำร และ
เงิ่อนไขในกำรคำนวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันชี วิต กำหนดให้นำยทะเบียนอำจกำหนดมำตรกำรที่จำเป็ นในกำรกำกับดู แลบริ ษทั ที่มีอตั รำส่ วนควำมเพียงพอของ
เงินกองทุนต่ำกว่ำร้อยละหนึ่งร้อยสี่ สิบได้
-เงินกองทุ น เป็ นเงินกองทุนตำมรำคำประเมิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี้ สิน
ของบริ ษทั ประกันชีวิต
- ไตรมำส ที่ 2 หมำยถึงผลกำรดำเนินงำนสะสม 6 เดือน และไตรมำสที่ 3 หมำยถึงผลกำรดำเนินงำนสะสม 9 เดือน

2. รำยงำนทำงกำรเงิน
งบกำรเงิน รำยไตรมำสที่ผสู ้ อบบัญชีสอบทำนแล้ว
สำมำรถอ่ำนได้ที่ http://www.sahalife.co.th/document/financial/2563_Finance/2020-audit-q2.pdf

“เป็ นองค์กรนาด้านธุรกิจประกันชีวิต
ของสหกรณ์ เพื่อสมาชิกสหกรณ์ และ
ปวงชน ในการเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
การเงิน และความมั่นคงในชีวิต
เศรษฐกิจและสังคม”

