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Introduction
The implementation of risk-based capital (RBC) regulations on 1 September 2011 was the first time
the OIC introduced principles-based supervisory regulation. The OIC wants to continuously monitor
and develop its supervisory approach to the industry; since 2012 the OIC has sought feedback and
comments on the current RBC regime from related parties.
The OIC has now launched phase 2 of the RBC framework development, and has engaged Towers
Watson to work together with the OIC in further developing and refining the RBC framework.
There are five stages to this project, namely:

Stage 5
Stage 4
Stage 3
Stage 2
Stage 1
Market
testing
Review and
proposal
development

Finalisation
Regulation /
guidance
assessment

Market
calibration
(proposal
refinement)

We are requesting companies to provide data to enable our analysis in Stage 2 (market calibration /
impact testing) for the following areas:


Asset valuation and classification



Liability valuation and classification



Insurance risk calibration and diversification (Life)



Market, liquidity and credit (default) risk calibration



Group risk



Operational risk calibration

The data you provide will determine the analysis that can be performed in
Stage 2 (calibration).
The data collection process is outlined on the next page.
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Data collection process
(excluding Operational risk data)

Step 1 Initial assessment of data requirements

18 September 2013
Step 2 Companies provide feedback on what data
can / cannot be provided

Step 3 Data requests are refined based on companies’
feedback, and data templates are provided

Step 4 Companies provide data

Step 5 Data validation and market calibration commences

(Feedback has been received)

Data templates provided
on 7 October 2013

Data should be provided
by 8 November 2013

Note that there may be
questions to clarify data, and
additional data requests.

Data request template
The data request template will be provided along with this data request list. Please read the
“Introduction” sheet in the data request template for further guidance on completion of the template.
For information, the “Questionnaire” sheet has been designed to follow the order of the questions as
provided in Section 1 to 5 below.
Please provide the data using the data request templates. If there is any other information or data that
your company would like to share, please provide this as attachment to the template. These templates
(and any attachment) should be sent to the OIC upon completion.

Operational risk data
For Operational risk, we would like to discuss our proposed approach with the industry, and obtain
more details regarding the types of operational risks that are commonly faced, and the quality of the
data that may be available.
The operational risk data request has been removed from this data request list, and this will be
collected as part of a separate data collection process, to be agreed with the OIC and the industry.
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Asset valuation and classification

1. Asset valuation and classification

การประเมินมูลค่ าและการจัดแบ่ งสิ นทรัพย์
Data required:
ข้อมูลที่ต้องการ:
Rationale:

หลักการและเหตุผล:
In general, the asset information requested in this section is to enable an assessment of how each
company treats non-listed and non-typical assets. This information will be useful for us to develop
more comprehensive asset valuation related guidance notes as part of the output of the project.

ข้อมูลที่สอบถามในส่ วนของการประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์น้ นั จะเป็ นการสอบถามเกี่ยวกับวิธีการที่บริ ษทั ใช้ในการประเมิน
มูลค่าสิ นทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียน และ สิ นทรัพย์ที่มิใช่สินทรัพย์โดยทัว่ ไป ข้อมูลในส่ วนนี้มีประโยชน์ในการพัฒนาให้คู่มือ
ในการประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิง่ ขึ้น
1.1. Description of valuation methodology for non-listed assets

คาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการในการวัดมูลค่ าสิ นทรัพย์ที่มิได้ จดทะเบี ยน
Rationale:

หลักการและเหตุผล:
Based on feedback provided in the industry surveys, we have observed that a range of different
methods are used to value non-listed assets, and there is a lack of consistency across
companies. For example, some companies use a discounted cash flow approach to value
private equity, while others use a price-to-book value approach. Some companies also note that
there are inconsistencies between the RBC requirements and other reporting standards.

ทางเราพบความแตกต่างของวิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์ และ การประเมินมูลค่าของแต่ละบริ ษทั มีความ
ไม่สอดคล้องกัน จากแบบสอบถามข้อคิดเห็นจากภาคธุรกิจ ตัวอย่างเช่น บางบริ ษทั ใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดใน
การวัดมูลค่าตราสารทุนที่มิได้จดทะเบียน ในขณะที่บางบริ ษทั ใช้วิธีมูลค่าทางบัญชี นอกเหนือจากนี้บางบริ ษทั ได้มี
การแสดงความคิดเห็นถึงความไม่สอดคล้องในการประเมินมูลค่าระหว่างการประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์ใน RBC และ
มาตรฐานที่ใช้ในรายงานแบบอื่นๆ
We would like to understand in more detail how your company values non-listed assets, so that
we can assess how best to reduce the inconsistencies where possible.

ทางเรามีความต้องการในการทาความเข้าใจถึงรายละเอียดของวิธีการที่บริ ษทั ของคุณใช้ในการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ที่
มิได้จดทะเบียน เพื่อที่ทางเราสามารถกาหนดวิธีการที่สามารถแก้ไขความไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่าให้ได้มากที่สุด
Please note that we will use the information that has already been provided in the industry
surveys and data feedback forms, however we would like to invite you to provide further details
of how your company treats non-listed assets, as well as the reasons for adopting such
approaches, as this will help us form a better understanding of the current situation.

ทางเราจะใช้ ข้อมูลที่ได้ รับจากแบบสอบถามข้ อคิดเห็นจากภาคธุรกิจและแบบฟอร์ มสาหรับเก็บข้ อมูล แต่อย่างไรก็
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ตามทางเราอยากจะขอให้ทางบริ ษทั ให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ที่มิได้จดทะเบียน พร้อมทั้ง
เหตุผลที่ใช้วิธีการนั้นๆ เพื่อที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงสถานการณ์ในปัจจุบนั มากยิง่ ขึ้น
Please provide a description of how non-listed assets are currently valued. This should include
the following (where applicable):

กรุ ณาอธิบายวิธีการในการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ซึ่ งควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ในกรณีที่มี):
a)

Methodology used;

วิธีการที่นามาใช้

E.g. – A discounted cash flow method is used to value floating rate notes

ตัวอย่ าง ตราสารหนี ้จ่ายดอกเบีย้ แบบลอยตัวมีการวัดมูลค่ าโดยการใช้ วิธีการคิ ดลดกระแสเงินสด
b)

Description of methodology;

คาอธิบายของวิธีการ

E.g. (continued from example in [a]) – Under the discounted cash flow method, the
coupon and principal payments for each floating rate bond are projected based on the
coupon frequency and maturity date of each individual bond. These payments are
discounted using the risk-free yield curve at the valuation date.
ตัวอย่ าง (ต่ อจากตัวอย่ างในข้ อ[a]) – การวัดมูลค่ าโดยการใช้ วิธีการคิ ดลดกระแสเงินสดนั้นวัดค่ าโดย

ประมาณการกระแสเงินสดของดอกเบีย้ และเงินต้ นของตราสารหนีจ้ ่ ายดอกเบีย้ แบบลอยตัวตามความถี่
ในการจ่ ายดอกเบีย้ และวันครบกาหนดไถ่ ถอนของตราสารหนี ้แต่ ละตัว แล้ วนามาคิ ดลดโดยการใช้ riskfree yield curve ณ วันที่ ประเมินค่ า (valuation date)
The floating rate coupons are projected assuming that the coupons are 100bps above
the expected 5-year zero coupon government bond yield at each future time point.
สมมติฐานที่ นามาใช้ ในการประมาณการดอกเบีย้ แบบลอยตัว คื อ อัตราดอกเบีย้ ที่ คาดการไว้ ของ 5-year
zero coupon government bond yield บวกเพิ่ มอี ก 1 เปอร์ เซ็นต์ ณ ทุกๆจุดเวลาที่ ประมาณการ

กระแสเงินสด

The principal payment is assumed to be the face amount, payable at the maturity date
of the bond.

บริ ษัทมีการกาหนดสมมติฐานให้ เงินต้ นมีมลู ค่ าเท่ ากับมูลค่ าที่ ตราไว้ และ มีการจ่ ายเงินต้ น ณ วันครบ
กาหนดไถ่ ถอนของตราสารหนี ้
c)

Key assumptions, and how these assumptions have been derived

สมมติฐานหลัก และ ที่มาของสมมติฐาน
E.g. (continued from examples in [a] and [b]) – the risk-free yield curve is assumed to
be the Thai government bond zero coupon bond yield curve, taken from the Thai BMA
website.
ตัวอย่ าง (ต่ อจากตัวอย่ างในข้ อ[a] และ[b]) – กาหนดให้ ใช้ risk-free yield curve จาก Thai
government bond zero coupon bond yield curve จากเว็บไซด์ ของสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
(Thai BMA)
The expected 5-year zero coupon bond yields at future time points are derived based
on the risk-free forward rates at the valuation date.
อัตราดอกเบีย้ ที่ คาดการณ์ ไว้ ของ 5-year zero coupon bond yields ณ ทุกๆจุดเวลาที่ ประมาณการ
กระแสเงินสดนั้นใช้ จาก risk-free forward rates ณ วันที่ ประเมินค่ า (valuation date)

© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
Page 5

Asset valuation and classification

d)

A description of any differences between the valuation methodologies (i.e. not values)
adopted for RBC and accounting purposes.
คาอธิบายของความแตกต่างของวิธีการที่ใช้ในการวัดมูลค่า ระหว่างการประเมินมูลค่าใน RBC และ การ

ประเมินมูลค่าในทางบัญชี

E.g. (continuing from examples above) – the floating rate notes are valued at book
value / amortised cost in the accounting statements.
ตัวอย่ าง (ต่ อจากตัวอย่ างในด้ านบน) – ในการจัดทางบการเงิน ตราสารหนี ้จ่ายดอกเบีย้ แบบลอยตัวนั้น

วัดมูลค่ าจากมูลค่ าทางบัญชี / ราคาทุนตัดจาหน่ าย

Where internal models are used, please provide a description of these internal models as well,
for e.g. the methodology adopted in these internal models.

กรุ ณาอธิบายโมเดลที่ใช้ภายในบริ ษทั (หากมี) เช่น วิธีการที่ถูกนามาใช้กบั โมเดลที่ใช้ภายในบริ ษทั

These descriptions should be provided for all non-listed asset types, which may include:

กรุ ณาอธิบายสิ นทรัพย์ทุกชนิดที่มิได้จดทะเบียน ซึ่ งอาจรวมถึง


Fixed income assets



Equities



Loans



ตราสารหนี้


อสังหาริ มทรัพย์

ตราสารทุน


Policy loans

เงินให้กยู ้ มื โดยมีกรมธรรม์ประกันภัย
ของบริ ษทั เป็ นประกัน


Reinsurance assets

สิ นทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

เงินให้กยู ้ มื


Property

Derivatives

ตราสารอนุพนั ธ์

Any other assets where applicable, in
particular assets that you think need
improvements in the valuation
methodology for RBC.

สิ นทรัพย์อื่นๆ (ในกรณี ที่มี) ที่คุณมีความคิดเห็น
ว่าสิ นทรัพย์น้ นั ๆควรมีการปรับปรุ งเกี่ยวกับวิธี
ในการประเมินราคาสาหรับ RBC

1.2. Description of valuation methodology for listed assets

คาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการในการวัดมูลค่ าสิ นทรัพย์จดทะเบียน
Rationale:

หลักการและเหตุผล:
Some companies have mentioned that there is a lack of consistency in the valuation of listed
assets between the RBC method and other reporting standards.

บางบริ ษทั แสดงความคิดเห็นถึงการขาดความสอดคล้องในการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์จดทะเบียนระหว่างวิธีการ
ที่ใช้ใน RBC และ มาตรฐานที่ใช้ในรายงานแบบอื่นๆ
Please provide a description of how listed assets are valued for RBC reporting purposes and any
differences between the valuation methodologies adopted for RBC and accounting purposes
(where applicable).
กรุ ณาอธิบายถึงวิธีการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์จดทะเบียนสาหรับใช้ในการรายงาน RBC และความแตกต่างของวิธีการ
ที่ใช้ในการวัดมูลค่าระหว่างการประเมินมูลค่าใน RBC และ การประเมินมูลค่าในทางบัญชี (ในกรณี ที่มี)
Please also provide any suggestions for improvement.

กรุ ณาให้คาแนะนาสาหรับการพัฒนาต่อไป
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1.3. “Look-through” method for unit trusts
วิธกี าร “Look-through” ที่ใช้ ในหน่ วยลงทุน
Rationale:

หลักการและเหตุผล:
There have been several comments raised in the industry surveys about the difficulty in applying
the “look-through” method for unit trusts. We would like to understand how each company
currently applies this method, and assess any potential improvements that could be made to the
approach.

มีหลายความคิดเห็นในแบบสอบถามข้อคิดเห็นจากภาคธุรกิจได้กล่าวถึงความยุง่ ยากในการใช้วิธีการ “Lookthrough” ทีใ่ ช้ในหน่วยลงทุน ทางเราจึงอยากทราบวิธีการที่แต่ละบริ ษท
ั ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั และ พัฒนาการวัดมูลค่าให้
มีความเหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
Please provide a description of how your company currently applies the “look-through” method
for unit trusts (i.e. in RBC form 5.6).

กรุ ณาอธิบายวิธีการที่บริ ษทั นาวิธีการ “look-through” มาใช้ในหน่วยลงทุน (เช่น RBC ฟอร์ ม 5.6)
Please also provide any suggestions for improvement.

กรุ ณาให้คาแนะนาสาหรับการพัฒนาต่อไป
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2. Liability valuation and classification

ข้ อมูลเกีย่ วกับการประเมินมูลค่ าและการจัดแบ่ ง
ประเภทหนีส้ ิ น
Rationale:

หลักการและเหตุผล:
The information request in this section is to ensure that the existing classification is clear, and to
assess the need for consistency / clearer guidelines regarding this aspect.

ข้อมูลที่สอบถามภายใต้หวั ข้อนี้เพื่อทาให้แน่ใจว่าการจาแนกประเภทของสัญญาประกันภัยในปัจจุบนั มีความชัดเจน และมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินถึงความต้องการในการจัดทาคู่มือการจัดทารายงานการดารงเงินกองทุนเกี่ยวกับการจาแนก
ประเภทของสัญญาประกันภัยให้มีความสอดคล้อง /ความชัดเจนมากขึ้นหรื อไม่

Data required:

ข้อมูลที่ต้องการ:
2.1. Where applicable, please comment on the definition of Long Term contact in the current RBC
regulation. The current definition is as follows:
กรุ ณาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคานิยามของสัญญาประกันภัยระยะยาวในการกากับดูแล RBC ปัจจุบนั ซึ่ งมีคานิยาม

ในปัจจุบนั มีดงั นี้

“Long term insurance contract means health or critical illness or accident with a contractual term
of more than 1 year or automatic renewal guarantee which is non-cancellable by the insurer and
under which the insurer cannot freely change the premiums or any policy benefits during the
policy lifetime.”
“สั ญญาประกันภัยระยะยาว หมายถึง สั ญญาประกันภัยที่ ให้ ความคุ้มครองการประกันสุ ขภาพ หรื อ การประกันภัย

อุบตั ิเหตุ หรื อการประกันภัยโรคร้ ายแรง ที่ มีระยะเวลาของสั ญญาเกิ นกว่ า 1 ปี หรื อ มีการรั บรองการต่ ออายุอัตโนมัติ
ซึ่ งบริ ษัทประกันภัยไม่ สามารถบอกเลิกสั ญญา และไม่ สามารถปรั บเพิ่ ม/ลดเบีย้ ประกันภัย รวมถึงเปลี่ยนแปลง
ผลประโยชน์ ใดๆ ในกรมธรรม์ ประกันภัยตลอดอายุสัญญาได้ ”
2.2. Where applicable, please provide details on liability (reserve) valuation methods applied to
business classified as long-term business 1 above.

กรุ ณาให้รายละเอียดของวิธีที่ใช้ในการคานวณเงินสารองของแต่ละประเภทของการประกันภัยที่ที่ถูกจัดให้อยูใ่ น
ความคุม้ ครองระยะยาวตามข้อที่ 1 (หากมี)
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3. Insurance risk calibration (Non-Life)

การกาหนดค่ าพารามิเตอร์ สาหรับความเสี่ ยงจากการ
รับประกันภัย (วินาศภัย)
Rationale (in general):

หลักการและเหตุผล (โดยทั่วไป):
The data requested in this section is to enable a review / recalibration of the insurance risk PADs. To
provide context on why each data item is requested, a brief outline of the methodology used for
calibration of insurance risk PADs is described here.
ข้อมูลภายใต้หวั ข้อนี้จะถูกนาไปใช้ในการทบทวน/ recalibration ค่าเผื่อความผันผวน (PADs) ของความเสี่ ยงด้านการ

ประกันภัย เพื่อให้เห็นภาพที่ชดั เจนว่าเหตุใดจึงมีการขอข้อมูลในแต่ละรายการ จึงได้มีการสรุ ปวิธีการที่ใช้ในการทา
calibration ค่าเผื่อความผันผวน (PADs) ของความเสี่ ยงด้านการประกันภัยดังนี้
Three factors are commonly considered in relation to insurance risks.

ความเสี่ ยงด้านการประกันภัยมักมีความสัมพันธ์กบั 3 ปัจจัยดังต่อไปนี้:
1

Random fluctuations
The risk that the numbers and amounts of claims settled is higher due to natural statistical
volatility, i.e. deviation from expected values.

ความเสี่ ยงที่เกิดจากจานวนการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทน และ จานวนค่าสิ นไหมทดแทนสู งกว่าที่ได้ต้ งั ไว้ เนื่องจาก
ความผันผวนของค่าสถิติ (ตามปกติ) เช่น การเบี่ยงเบนจากค่าประมาณ เป็ นต้น
2

Mis-estimation of the mean
The risk of mis-estimating the best estimate liabilities. In reality, the future liabilities are not known,
but are estimated based on the past experience of the company / industry and judgement. The
best estimate liabilities will vary from the true (unknown) liabilities, as past experience includes the
impact of random fluctuations or because the standard used to represent the assumptions does
not accurately represent the underlying risks.
ความเสี่ ยงที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนของภาระหนี้สินประมาณการที่ดีที่สุด (best estimate liabilities) ในความเป็ น

จริ งเราไม่สามารถทราบภาระหนี้สินจริ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แต่เราสามารถประมาณการได้จากประสบการณ์ของ
บริ ษทั /ธุรกิจประกันภัยและจากดุลพินิจ ภาระหนี้สินประมาณการที่ดีที่สุด อาจมีความคลาดเคลื่อนจากภาระหนี้สินที่
เกิดขึ้นจริ ง (ที่ยงั ไม่ทราบ) เนื่องจากประสบการณ์บริ ษทั นั้นได้รวมผลกระทบจาก Random fluctuations หรื อ
เนื่องจากสมมุติฐานมิได้แสดงถึงการรองรับความเสี่ ยงอย่างแท้จริ ง
3

Event (catastrophe) risk
The risk that the numbers and amounts of claims paid will be higher due to a catastrophic events
(such as floods, windstorms etc.).

ความเสี่ ยงที่เกิดจากจานวนการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทน และ จานวนค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายมีค่าสู งกว่าที่คาดการณ์
ไว้เนื่องจากเหตุการณ์ภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ (เช่น อุทกภัย และ วาตภัย เป็ นต้น)
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We are requesting historical data to be provided for six years to enable variation of experience levels
to be analysed. The experience will be of particular relevance in consideration of the random
fluctuations (i.e. point 1 above) and the “mis-estimation of the mean” (i.e. point 2 above).

เราจะทาการขอข้อมูลประสบการณ์ของบริ ษทั อย่างน้ อย 6 ปี เพื่อให้มีขอ้ มูลที่เพียงพอในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของประสบการณ์ของบริ ษทั
Details of large losses and event (catastrophe) losses will be particularly useful for understanding the
impact of large and / or event losses on the business and can be used as data for refinement in the
calibration stage.

รายละเอียดของความเสี ยหายขนาดใหญ่และเหตุการณ์( ภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ)ที่มีความเสี ยหายเป็ นจานวนมากจะมี
ประโยชน์ต่อการทาความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากความเสี ยหายขนาดใหญ่และ/หรื อเหตุการณ์ที่ มีความเสี ยหายเป็ น
จานวนมาก และยังสามารถใช้ขอ้ มูลนี้ประกอบกับการทาขั้นที่ 2 (calibration)
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Data required:

ข้อมูลที่ตอ้ งการ:
Class of business classifications

การจาแนกตามประเภทของการประกันภัย
The following classes of business should be applied for the purposes of this data request
(classification should be the same as the current OIC RBC Forms 4.1 and 4.2):

ในการขอข้อมูลให้บริ ษทั อ้างอิงประเภทของการประกันภัยจากด้านล่างนี้จะ
(การจาแนกประเภทของการประกันภัยนั้นจะใช้เช่นเดียวกับแบบฟอร์ ม RBC ที่ 4.1 และ 4.2 ของทางคปภ. ในปัจจุบนั )




Fire

การประกันอัคคีภยั


Marine Hull

การประกันภัยทางวิศวกรรม


การประกันภัยตัวเรื อ


Marine Cargo



Compulsory Motor (Motor Cars)



Compulsory Motor (Motorcycles)



Voluntary Motor



Industrial All Risks



การประกันภัยความเสี่ ยงภัยทุกชนิด


Financial lines

การประกันภัยทางการเงิน

การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ


Property

การประกันภัยทรัพย์สิน

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (รถจักรยานยนต์)


Personal Accident and Health

การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล และ การ
ประกันสุ ขภาพ

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (รถยนต์)


Aviation

การประกันภัยทางการบิน

การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ ง


Engineering

Travel Insurance

การประกันภัยการเดินทาง
Other classes

การประกันภัยอื่นๆ

Liability

การประกันภัยความรับผิด
Terminology / Abbreviations

นิยามศัพท์/อักษรย่อ
Some abbreviations used throughout this section are listed below:

ในส่ วนนี้จะมีการใช้อกั ษรย่อดังนี้


Cat:



IBNR:



RI:
ULAE:



Catastrophe losses which have arisen from a specific set of predefined events. See
“Major event (catastrophe) loss records” in page 26 for more details.
ความเสี ยหายจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นจาก เหตุการณ์ที่ได้มีการระบุไว้ ภายใต้หวั ข้อ “รายการ
ความเสี ยหายที่เกิดจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ” ในหน้าที่ 26
Incurred But Not Reported ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่บริ ษท
ั ยังมิได้รับรายงาน
Reinsurance การประกันภัยต่อ
Unallocated Loss Adjustment Expenses ค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ นไหมทดแทนที่ยงั ไม่ได้

จัดสรร


XOL:

Excess of Loss ความเสี ยหายส่ วนเกิน
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Gross (direct insurance) business figures as at 31 December 2012

มูลค่าก่อนหักประกันภัยต่อ (การรับประกันภัยโดนตรง) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
For gross of reinsurance figures, please provide the following items by class of business for six
years on an accident year basis. These figures should include direct insurance business only and
exclude any assumed (inward) reinsurance business:

กรุ ณาให้มูลค่าก่อนหักประกันภัยต่อแต่ละรายการจาแนกตามประเภทของการประกันภัยอย่างน้อย 6 ปี (ตามปี ที่เกิดเหตุ)
ตัวเลขในตารางด้านล่างนี้ควรเป็ นมูลค่าจากการรับประกันภัยโดยตรงเท่านั้น และไม่รวมถึงมูลค่าจากการรับประกันภัยต่อ
ใดๆทั้งสิ้ น
Table 1.x Gross of reinsurance (direct insurance business)

มูลค่ าก่ อนหักประกันภัยต่ อ (การรับประกันภัยโดยตรง)
Accident Year /
Accounting Year
ปี ทเี่ กิดเหตุ / ปี บญ
ั ชี

Earned Premium

Non-Cat Paid Loss
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายที่
มิได ้เกิดจากภัย พิบต
ั ท
ิ าง
ธรรมชาติ
(2)

เบีย
้ ประกันภัย ทีถ
่ ือเป็ น
รายได ้
(1)

CLASS OF BUSINESS - Fire
ประเภทของการประกันภัย - การประกันอัคคีภัย
Gross (direct insurance) business
มูลค่าก่อนหักประกันภัย ต่อ (การรั บประกันภัย โดนตรง)
Cat Paid Loss
Total Paid Loss
Non-Cat Reported
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายที่
รายงานความเสีย หายที่
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย
เกิดจากภัย พิบต
ั ท
ิ าง
มิได ้เกิดจากภัย พิบต
ั ท
ิ าง
ทัง้ หมด
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
(3)
(4)
(5)

Cat Reported
รายงานความเสีย หายที่
เกิดจากภัย พิบต
ั ท
ิ าง
ธรรมชาติ
(6)

Total Reported Loss
รายงานความเสีย หาย
ทัง้ หมด
(7)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
All Years
รวมทุกปี

0

0

0

0

0

0

0

Comments
ความคิดเห็น

Screenshot of Gross (direct insurance) business figures table in data collection template

ภาพจากหน้ าจอของตารางมูลค่ าก่ อนหักประกันภัยต่ อ (การรั บประกันภัยโดนตรง) ในแบบฟอร์ มการจัดเก็บข้ อมูล
Notes:

หมายเหตุ:
1. Class of business classification should be consistent with the class of business reported in RBC
Forms 4.1 and 4.2 (also see Class of business classifications above.)

การจาแนกตามประเภทของการประกันภัยควรมีความสอดคล้องกับประเภทของการประกันภัยตามรายงาน RBC
แบบฟอร์ มที่ 4.1 และ 4.2 (การจาแนกตามประเภทของการประกันภัยแสดงไว้ในด้านบน)
2. Gross Earned Premium figures provided should be net of agent / broker commissions paid out or
other acquisition costs per actual rate where relevant, but not exceeding the rate specified by
regulation.

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้รวมนั้นควรเป็ นมูลค่าสุ ทธิหลังหักค่านายหน้าจ่าย / ค่าบาเหน็จนายหน้าจ่าย หรื อ
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง แต่ไม่เกินกว่าอัตราที่ คปภ. กาหนด

3. Gross Paid and Reported figures should be provided net of salvage and subrogation.

มูลค่าของค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายก่อนหักประกันต่อ และ รายงานความเสี ยหายก่อนหักประกันต่อ ควรเป็ นมูลค่าสุ ทธิ
หลังหักมูลค่าซากทรัพย์และการสวมสิ ทธิ์
4. Catastrophe losses (items 2, 3, 5 and 6) are defined as large event insurance losses which have
arisen from a specific set of predefined events. See “Major event (catastrophe) loss records” in
page 26 for more details.
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ความเสี ยหายจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ (รายการที่ 2, 3, 5 และ 6) หมายถึง ความเสี ยหายขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ที่ได้มีการระบุไว้ ภายใต้หวั ข้อ “รายการความเสี ยหายที่เกิดจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ” ในหน้าที่ 26
5.

“Paid loss” is defined as the cumulative claim payments as at 31 December 2012 for each
accident year.

ค่าสิ นไหมทดแทนจ่าย หมายถึง ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สาหรับปี ที่เกิดเหตุในแต่ละ
ปี
6. “Reported loss” is defined as the cumulative claim payments plus case reserves as at 31
December 2012 for each accident year.

รายงานความเสี ยหาย หมายถึง ผลรวมของค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม และ เงินสารองสาหรับความเสี ยหายที่บริ ษทั
ได้รับรายงานแล้วและการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนยังไม่สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สาหรับปี ที่เกิดเหตุในแต่ละปี
7. Please specify in the comment box if the figures provided include Assumed (reinsurance)
business.

ถ้าข้อมูลในส่ วนนี้เป็ นข้อมูลรวมของการรับประกันภัยโดยตรงและการรับประกันภัยต่อ กรุ ณาระบุหมายเหตุไว้ที่กล่อง
แสดงความคิดเห็น

8. Please specify if these figures includes multiple classes of business. For example, Compulsory
motor, including Compulsory Motorcycle.

ถ้าข้อมูลที่ให้น้ นั เป็ นข้อมูลของหลายประเภทของการประกันภัย เช่น การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเป็ นข้อมูลรวม
ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์
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Assumed (inward) reinsurance business figures as at 31 December 2012

มูลค่าการรับประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
For Assumed (inward) reinsurance figures, please provide the following items by class of business
for six years on an accident year basis. These figures should include assumed (inward) reinsurance
business only and should exclude all direct insurance business:

กรุ ณาให้มูลค่าการรับประกันภัยต่อแต่ละรายการจาแนกตามประเภทของการประกันภัยอย่างน้อย 6 ปี (ตามปี ที่เกิดเหตุ)
ตัวเลขในตารางด้านล่างนี้ควรเป็ นมูลค่าจากการรับประกันภัยต่อเท่านั้น และไม่รวมถึงการรับประกันภัยโดยตรงทั้งหมด
Table 2.x Assumed (inward) reinsurance

การรับประกันภัยต่ อ

Accident Year /
Accounting Year
ปี ทเี่ กิดเหตุ / ปี บญ
ั ชี

Earned Premium

Non-Cat Paid Loss
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายที่
มิได ้เกิดจากภัย พิบต
ั ท
ิ าง
ธรรมชาติ
(2)

เบีย
้ ประกันภัย ทีถ
่ ือเป็ น
รายได ้
(1)

CLASS OF BUSINESS - Fire
ประเภทของการประกันภัย - การประกันอัคคีภัย
Assumed (inward) reinsurance
มูลค่าการรั บประกันภัย ต่อ
Cat Paid Loss
Total Paid Loss
Non-Cat Reported
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายที่
รายงานความเสีย หายที่
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย
เกิดจากภัย พิบต
ั ท
ิ าง
มิได ้เกิดจากภัย พิบต
ั ท
ิ าง
ทัง้ หมด
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
(3)
(4)
(5)

Cat Reported
รายงานความเสีย หายที่
เกิดจากภัย พิบต
ั ท
ิ าง
ธรรมชาติ
(6)

Total Reported Loss
รายงานความเสีย หาย
ทัง้ หมด
(7)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
All Years
รวมทุกปี

0

0

0

0

0

0

0

Comments
ความคิดเห็น

Screenshot of assumed (inward) reinsurance table in data collection template

ภาพจากหน้ าจอของตารางมูลค่ าการรั บประกันภัยต่ อ ในแบบฟอร์ มการจัดเก็บข้ อมูล
Notes:

หมายเหตุ:
1. Class of business classification should be consistent with the class of business reported in RBC
Forms 4.1 and 4.2 (also see Class of business classifications above.)

การจาแนกตามประเภทของการประกันภัยควรมีความสอดคล้องกับประเภทของการประกันภัยตามรายงาน RBC
แบบฟอร์ มที่ 4.1 และ 4.2 (การจาแนกตามประเภทของการประกันภัยแสดงไว้ในด้านบน)
2. Earned premium figures provided should be net of outwards agent / broker commissions per
actual rate but not exceeding the rate specified by regulation. This earned premium should be
gross of outward reinsurance premium.

มูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ควรเป็ นมูลค่าสุ ทธิหลังหักค่านายหน้าจ่าย / ค่าบาเหน็จนายหน้าจ่ายตามอัตรา
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง แต่ไม่เกินกว่าอัตราที่ คปภ. กาหนด และมูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้น้ นั ควรเป็ นมูลค่า
ก่อนการหักเบี้ยประกันภัยของการเอาประกันภัยต่อด้วย
3. Paid and Reported figures should be provided net of salvage and subrogation but gross of
outward reinsurance recoveries.

มูลค่าของค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายก่อนหักประกันต่อ และ รายงานความเสี ยหายก่อนหักประกันต่อ ควรเป็ นมูลค่าสุ ทธิ
หลังหักมูลค่าซากทรัพย์และการสวมสิ ทธิ์ (ซึ่ งเป็ นมูลค่าก่อนการหักเบี้ยประกันภัยของการเอาประกันภัยต่อ)

4. Catastrophe losses (items 2, 3, 5 and 6) are defined as large event insurance losses which have
arisen from a specific set of predefined events. See “Major event (catastrophe) loss records” in
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page 26 for more details.

ความเสี ยหายจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ (รายการที่ 2, 3, 5 และ 6) หมายถึง ความเสี ยหายขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ที่ได้มีการระบุไว้ ภายใต้หวั ข้อ “รายการความเสี ยหายที่เกิดจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ” ในหน้าที่ 26
5. “Paid loss” is defined as the cumulative claim payments as at 31 December 2012 for each
accident year.

ค่าสิ นไหมทดแทนจ่าย หมายถึง ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สาหรับปี ที่เกิดเหตุในแต่ละ
ปี
6. “Reported loss” is defined as the cumulative claim payments plus case reserves as at 31
December 2012 for each accident year.

รายงานความเสี ยหาย หมายถึง ผลรวมของค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม และ เงินสารองสาหรับความเสี ยหายที่บริ ษทั
ได้รับรายงานแล้วและการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนยังไม่สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สาหรับปี ที่เกิดเหตุในแต่ละ
ปี
7. Please specify if these figures includes multiple classes of business. For example, Compulsory
motor, including Compulsory Motorcycle.

ถ้าข้อมูลที่ให้น้ นั เป็ นข้อมูลของหลายประเภทของการประกันภัย เช่น การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเป็ นข้อมูลรวม
ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์
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Reinsurance figures

ตัวเลขของการประกันภัยต่อ
For reinsurance figures (for both direct and assumed business), please provide the following items by
class of business for six years:

กรุ ณาให้มูลค่าประกันภัยต่อ (ทั้งแบบการรับประกันภัยโดยตรง และการรับประกันภัยต่อ) แต่ละรายการจาแนกตามประเภท
ของการประกันภัยอย่างน้อย 6 ปี :
Table 3.x Reinsurance

การประกันภัยต่ อ
CLASS OF BUSINESS - Fire
ประเภทของการประกันภัย - การประกันอัคคีภัย
Reinsurance
การประกันภัยต่อ
Accident Year /
Accounting Year
ปี ทเี่ กิดเหตุ / ปี บญ
ั ชี

Pro-rata Premium

Pro-rata Commission

เบีย้ ประกันภัยต่อของการ
ประกันภัยต่อแบบตาม
สัดส่วน

ค่าบาเหน็ จทีไ่ ด ้รั บจาก
การประกันภัยต่อแบบ
ตามสัดส่วน

(1)

(2)

Pro-rata Recoveries
(Paid + Outstanding
Loss)
เงินเรียกคืนจากการ
ประกันภัยต่อแบบตาม
สัดส่วน
(ค่าสินไหมทดแทนจ่าย +
ค่าสินไหมทดแทนค ้าง
จ่าย)
(3)

Reinstatement
Premium

XOL Premium

XOL Recoveries (Paid +
Outstanding Loss)

Facultative Premium

Facultative Commission

จานวนเงินทีเ่ รียกร ้องค่า
สินไหมทดแทนรั บคืน
เบีย้ ประกันภัยต่อของการ
เบีย้ ประกันภัยเพือ
่ การจัด
(ค่าสินไหมทดแทนจ่าย + ประกันภัยต่อแบบเฉพาะ
ทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนค ้าง
ราย
จ่าย)

เบีย้ ประกันภัยต่อของ
สัญญาประกันต่อแบบ
ความเสียหายส่วนเกิน
(4)

(5)

(6)

(7)

ค่าบาเหน็ จทีไ่ ด ้รั บจาก
การประกันภัยต่อแบบ
เฉพาะราย
(8)

Other RI Recoveries
Other RI Premium
Commission - Other RI (Paid + Outstanding
Loss)
เงินเรียกคืนจากการ
เงินเรียกคืนจากการ
ประกันภัยต่อแบบเฉพาะ
ประกันภัยต่อแบบอืน
่ ๆ
ราย
ค่าบาเหน็ จทีไ่ ด ้รั บจาก
เบีย้ ประกันภัยต่อแบบอืน
่ ๆ
(ค่าสินไหมทดแทนจ่าย +
(ค่าสินไหมทดแทนจ่าย +
การประกันภัยต่อแบบอืน
่ ๆ
ค่าสินไหมทดแทนค ้าง
ค่าสินไหมทดแทนค ้าง
จ่าย)
จ่าย)
(9)
(10)
(11)
(12)
Facultative Recoveries
(Paid + Outstanding)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
All Years
รวมทุกปี

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comments
ความคิดเห็น

Screenshot of Reinsurance figures table in data collection template

ภาพจากหน้ าจอของตารางตัวเลขของการรั บประกันภัยต่ อ ในแบบฟอร์ มการจัดเก็บข้ อมูล
Notes:

หมายเหตุ:
1. Class of business classification should be consistent with the class of business reported in RBC
Forms 4.1 and 4.2 (also see Class of business classifications above.)
การจาแนกตามประเภทของการประกันภัยควรมีความสอดคล้องกับประเภทของการประกันภัยตามรายงาน RBC
แบบฟอร์ มที่ 4.1 และ 4.2 (การจาแนกตามประเภทของการประกันภัยแสดงไว้ในด้านบน)
2. Reinsurance premiums provided for both pro-rata and excess of loss reinsurance should be
provided gross of brokerage.

เบี้ยประกันภัยต่อทั้งแบบตามสัดส่ วนและแบบความเสี ยหายส่ วนเกิน ควรเป็ นค่าที่รวมค่าบาเหน็จนายหน้า
3. Some reinsurance treaties may cover multiple classes of business, and/or multiple accident years.
Please provide additional details on how you allocate reinsurance premiums, reinstatement
premiums, reinsurance commissions and reinsurance recoveries (if applicable).
สัญญาประกันภัยต่อบางประเภทอาจมีความคุม้ ครองประเภทของการประกันภัยมากกว่า 1 ประเภท และ/หรื อ คุม้ ครอง
ปี ที่เกิดเหตุมากกว่า 1 ปี กรุ ณาให้รายละเอียดการจัดสรรเบี้ยประกันภัยต่อ เบี้ยประกันภัยเพื่อการจัดทดแทน ค่าบาเหน็จ

และ ส่ วนที่เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อ ไปยังการประกันภัยต่อของแต่ละประเภทนั้นด้วย (หากมี)

4. For reinsurance contracts / treaties with different basis than Accounting year, please make
reasonable approximation when filling in the table. For example, Risk attaching cover may be
approximated by applying appropriate earning patterns to calculate reinsurance within an
accounting year.

หากสัญญาประกันภัยต่อมีรายละเอียดการแบ่งแยกย่อยจากการแบ่งแยกตามปี บัญชี กรุ ณากรอกค่าประมาณการที่

© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
Page 16

Insurance risk calibration (Non-life)

สมเหตุสมผลลงในตาราง ดังเช่น ความคุมครองของความเสี่ ยงอาจสัดสรรโดยการใช้เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้มา
เป็ นตัวประมาณการของการประกันภัยต่อภายในปี บัญชี
5. Some reinsurance treaties may cover several classes of business, please make reasonable effort
to split into line of business, if it is not possible to split into classes of business. Otherwise, please
state in the comment box the classes covered by different type of treaties.

หากสัญญาการประกันภัยต่อให้ความคุม้ ครองหลายประเภทของการประกันภัย กรุ ณาแบ่งแยกความคุม้ ครองออกไปยัง
แต่ละประเภทของการประกันภัยอย่างสมเหตุสมผล แต่ถา้ หากบริ ษทั ไม่สามารถแบ่งแยกได้ กรุ ณาใส่ หมายเหตุไว้ที่
กล่องแสดงความคิดเห็นว่าสัญญานั้นๆให้ความคุม้ ครองประเภทการประกันภัยใดบ้าง
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Reinsurance information

ข้ อมูลของการประกันภัยต่อ
Rationale:

หลักการและเหตุผล:
This information will be useful in understanding the potential effect of reinsurance and to assess what
forms of reinsurance might / might not be allowed for appropriately in the RBC framework.

ข้อมูลในส่ วนนี้มีประโยชน์ต่อการทาความเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการประกันภัยต่อ และประเมินว่าแบบ
ประกันภัยต่อประเภทใดมีความเหมาะสมที่จะรวมอยูใ่ น RBC framework.
Please provide a high-level description of the types of reinsurance arrangements that have been in
place over the data collection period defined above, including a description of the materiality of each
reinsurance agreement. This should include the following where applicable:
กรุ ณาให้รายละเอียดอย่ างคร่ าวๆของประเภทของการประกันต่อที่บริ ษทั ใช้ในช่วงระยะเวลา 6 ปี ที่ผ่านมา ซึ่ งรวมถึง

รายละเอียดของสาระสาคัญของสัญญาประกันต่อ และ ควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ในกรณี ที่มี)


Facultative reinsurance. The number of facultative reinsurance contracts bought for different
classes of business, and any rules for purchasing facultative reinsurance (if applicable)

การประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย จานวนสัญญาการประกันภัยต่อแบบเฉพาะรายที่บริ ษทั ซื้ อสาหรับการประกันภัย
แต่ละประเภท รวมถึงหลักปฏิบตั ิในการจัดซื้ อประกันภัยต่อ (หากมี)
Table 4 Facultative

การประกันภัยต่ อแบบเฉพาะราย
Classes of business definition นิยามของประเภทของ
การประกันภัย

Line of Business Line of Business Line of Business
…
1
2
3

Class of Business
ประเภทของการประกันภัย
Number of Contracts
จานวนสัญญา
Any Rules for Purchasing Facultative
Reinsurance
หลักเกณฑ์ในการซื ้อการประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย
Note: If multiple facultative contracts are purchased for one risk / policy, this would be counted as one
contract.
หมายเหตุ: หากบริ ษทั มีสัญญาการประกันภัยต่อแบบเฉพาะรายหลายฉบับสาหรับความเสี่ ยงประเภทเดียวกัน / สาหรับ

กรมธรรม์ประกันภัยเดียวกัน ให้นบั เป็ นสัญญาการประกันภัยต่อแบบเฉพาะรายเพียงฉบับเดียว


Other reinsurance arrangements. This includes reinsurance contracts or treaties other than
traditional reinsurance contracts or treaties, such as any finite reinsurance, structured quota
share, adverse development cover / loss portfolio transfer, multi-year / multi-line protections (if
applicable).

การทาประกันภัยต่อแบบอื่นๆ ซึ่ งรวมถึงสัญญาประกันภัยต่อที่นอกเหนือจากสัญญาประกันภัยต่อโดยทัว่ ไป เช่น
การประกันภัยต่อแบบจากัด โครงสร้างของสัญญาประกันภัยต่อแบบอัตราส่ วน การคุม้ ครองความไม่เพียงพอของ
© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
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เงินสารอง / การโอนยอดรวมของความเสี ยหายจากการประกันภัยจากผูร้ ับประกันภัยโดยตรงรายหนึ่งไปให้ราย
อื่น การคุม้ ครองมากกว่า 1 ปี / ผูร้ ับประกันภัยที่รับประกันภัยประเภทต่างๆ หลายประเภท (หากมี)
Table 5 Other reinsurance arrangement

การทาประกันภัยต่ อแบบอื่นๆ
Other Reinsurance Arrangement ID
Details
รายละเอียด

© 2013 Towers Watson. All rights reserved.
Page 19

Arrangement 1

Arrangement 2

Arrangement 3

…

Insurance risk calibration (Non-life)

Net of reinsurance business figures as at 31 December 2012

มูลค่าของการประกันภัยหลังหักประกันภัยต่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
For net of reinsurance figures, please provide the following items by class of business for six years.
These figures should include both direct and assumed (inward) reinsurance business:
กรุ ณาให้มูลค่าประกันภัยต่อแต่ละรายการจาแนกตามประเภทของการประกันภัยอย่างน้อย 6 ปี มูลค่าในตารางด้านล่างนี้

ควรเป็ นมูลค่ารวมของการรับประกันภัยโดยตรง และการรับประกันภัยต่อ
Table 6.x Net of reinsurance business figures

มูลค่ าของการประกันภัยหลังหักประกันภัยต่ อ

Accident Year /
Accounting Year
ปี ทเี่ กิดเหตุ / ปี บญ
ั ชี

Earned Premium

Non-Cat Paid Loss
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายที่
มิได ้เกิดจากภัย พิบต
ั ท
ิ าง
ธรรมชาติ
(2)

เบีย
้ ประกันภัย ทีถ
่ ือเป็ น
รายได ้
(1)

CLASS OF BUSINESS - Fire
ประเภทของการประกันภัย - การประกันอัคคีภัย
Net of all reinsurances
มูลค่าหลังการรั บประกันภัย ต่อทัง้ หมด
Cat Paid Loss
Total Paid Loss
Non-Cat Reported
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายที่
รายงานความเสีย หายที่
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย
เกิดจากภัย พิบต
ั ท
ิ าง
มิได ้เกิดจากภัย พิบต
ั ท
ิ าง
ทัง้ หมด
ธรรมชาติ
ธรรมชาติ
(3)
(4)
(5)

Cat Reported
รายงานความเสีย หายที่
เกิดจากภัย พิบต
ั ท
ิ าง
ธรรมชาติ
(6)

Total Reported Loss
รายงานความเสีย หาย
ทัง้ หมด
(7)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
All Years
รวมทุกปี

0

0

0

0

0

0

0

Comments
ความคิดเห็น

Screenshot of Net of all outward reinsurance table in data collection template

ภาพจากหน้ าจอของตารางมูลค่ าหลังการรั บประกันภัยต่ อ ในแบบฟอร์ มการจัดเก็บข้ อมูล
Notes:

หมายเหตุ:
1. Class of business classification should be consistent with the class of business reported in RBC
Forms 4.1 and 4.2 (also see Class of business classifications above.)
การจาแนกตามประเภทของการประกันภัยควรมีความสอดคล้องกับประเภทของการประกันภัยตามรายงาน RBC
แบบฟอร์ มที่ 4.1 และ 4.2 (การจาแนกตามประเภทของการประกันภัยแสดงไว้ในด้านบน)
2. Net amounts should consist of both direct and assumed business.

มูลค่าหลังหักประกันภัยต่อในตารางเป็ นมูลค่ารวมของการรับประกันภัยโดยตรง และการรับประกันภัยต่อ

3. Net earned premium figures provided should be net of agent / broker commission paid out or other
acquisition costs, reinsurance commission, reinsurance brokerage and reinsurance premium
(including facultative reinsurance, pro-rata, XOL and other treaties), outward agent / broker
commission should be commission per actual rate but not exceed the rate specified by regulation.

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้สุทธิน้ นั ควรเป็ นมูลค่าสุ ทธิหลังหักค่านายหน้าจ่าย / ค่าบาเหน็จนายหน้าจ่าย หรื อ
ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ ค่าบาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อ ค่าบาเหน็จนายหน้าจากการเอาประกันภัยต่อ และ เบี้ย
ประกันภัยต่อ (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย สัญญาประกันภัยต่อแบบตามสัดส่ วน สัญญาประกันต่อแบบ
ความเสี ยหายส่ วนเกิน และ สัญญาประกันต่อแบบอื่นๆ)
4. Net paid and outstanding figures should be provided net of reinsurance recoveries (including
facultative reinsurance, pro-rata, XOL and other treaties)

ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายหลังหักประกันภัยต่อ และ ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่าย ควรเป็ นมูลค่าสุ ทธิหลังหักส่ วนที่เรี ยกคืน
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จากการประกันภัยต่อ (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย สัญญาประกันภัยต่อแบบตามสัดส่ วน สัญญาประกัน
ต่อแบบความเสี ยหายส่ วนเกิน และ สัญญาประกันต่อแบบอื่นๆ)
5. Catastrophe losses (items 2, 3, 5 and 6) are defined as large event insurance losses which have
arisen from a specific set of predefined events. See “Major event (catastrophe) loss records” in
page 26 for more details.

ความเสี ยหายจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ (รายการที่ 2, 3, 5 และ 6) หมายถึง ความเสี ยหายขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ที่ได้มีการระบุไว้ ภายใต้หวั ข้อ “รายการความเสี ยหายที่เกิดจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ” ในหน้าที่ 26
6. “Paid loss” is defined as the cumulative claim payments as at 31 December 2012 for each
accident year.
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่าย หมายถึง ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สาหรับปี ที่เกิดเหตุในแต่ละ

ปี

7. “Reported loss” is defined as the cumulative claim payments plus case reserves as at 31
December 2012 for each accident year

รายงานความเสี ยหาย หมายถึง ผลรวมของค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม และ เงินสารองสาหรับความเสี ยหายที่บริ ษทั
ได้รับรายงานแล้วและการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนยังไม่สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สาหรับปี ที่เกิดเหตุในแต่ละปี
8. Please specify if these figures includes multiple classes of business. For example, Compulsory
motor, including Compulsory Motorcycle.

ถ้าข้อมูลที่ให้น้ นั เป็ นข้อมูลของหลายประเภทของการประกันภัย เช่น การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเป็ นข้อมูลรวม
ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์
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Premium and claim liability figures as at 31 December 2012

เงินสารองสาหรับเบีย้ ประกันภัย และ เงินสารองสาหรับค่าสินไหมทดแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
For premium and claim liabilities, please provide the following items by class of business for a
minimum of six years:

กรุ ณาให้มูลค่าประกันภัยต่อแต่ละรายการจาแนกตามประเภทของการประกันภัยอย่างน้อย 6 ปี (ตามปี ที่เกิดเหตุ)
Table 7.x Premium and claim liability

เงินสารองสาหรับเบี้ยประกันภัย และ เงินสารองสาหรับค่าสิ นไหมทดแทน

Accident Year /
Accounting Year
ปี ทเี่ กิดเหตุ / ปี บญ
ั ชี

Gross UPR

Net UPR

เงินสารองสาหรั บเบีย
้
ประกันภัย ทีย
่ ั งไม่ถ ือเป็ น
รายได ้ ก่อนหัก
ประกันภัย ต่อ

เงินสารองสาหรั บเบีย
้
ประกันภัย ทีย
่ ั งไม่ถ ือเป็ น
รายได ้ หลังหักประกันภัย
ต่อ

(1)

(2)

CLASS OF BUSINESS - Fire
ประเภทของการประกันภัย - การประกันอัคคีภัย
Gross of Reinsurance Reserves
เงินสารองก่อนหักประกันภัย ต่อ
Best Estimate basis
โดยวิธป
ี ระมาณการทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
Case Reserves (NonIBNR Estimate (NonCat Reserves (Case
catastrophe loss)
catastrophe loss)
Estimate + IBNR)
เงินสารองภัย พิบต
ั ท
ิ าง
ธรรมชาติ
เงินสารองสาหรั บความ
ค่าประมานการสาหรั บ
(ค่าประมาณการความ
เสีย หายทีบ
่ ริษัทได ้รั บ
ความเสีย หายทีเ่ กิดขึน
้
เสีย หายทีไ่ ด ้รั บรายงาน
รายงานแล ้วและการจ่าย
แล ้วแต่บริษัทยั งมิได ้รั บ
แล ้วและการจ่ายค่า
ค่าสินไหมทดแทนยั งไม่
รายงาน
สินไหมทดแทนยั งไม่
้ สุด
สิน
้ สุด + ค่าประมานการ
(ทีม
่ ไิ ด ้เกิดจากภัย พิบต
ั ิ
สิน
(ทีม
่ ไิ ด ้เกิดจากภัย พิบต
ั ิ
ทางธรรมชาติ)
สาหรั บความเสีย หายที่
ทางธรรมชาติ)
เกิดขึน
้ แล ้วแต่บริษัทยั ง
มิได ้รั บรายงาน)
(3)
(4)
(5)

Net of Reinsurance Reserves
เงินสารองหลังหักประกันภัย ต่อ
Best Estimate Basis
โดยวิธป
ี ระมาณการทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
Case Reserves (NonIBNR Estimate (NonCat Reserves (Case
catastrophe loss)
catastrophe loss)
Estimate + IBNR)
เงินสารองภัย พิบต
ั ท
ิ าง
ธรรมชาติ
เงินสารองสาหรั บความ
ค่าประมานการสาหรั บ
(ค่าประมาณการความ
เสีย หายทีบ
่ ริษัทได ้รั บ
ความเสีย หายทีเ่ กิดขึน
้
เสีย หายทีไ่ ด ้รั บรายงาน
รายงานแล ้วและการจ่าย
แล ้วแต่บริษัทยั งมิได ้รั บ
แล ้วและการจ่ายค่า
ค่าสินไหมทดแทนยั งไม่
รายงาน
สินไหมทดแทนยั งไม่
้ สุด
สิน
้ สุด + ค่าประมานการ
(ทีม
่ ไิ ด ้เกิดจากภัย พิบต
ั ิ
สิน
(ทีม
่ ไิ ด ้เกิดจากภัย พิบต
ั ิ
ทางธรรมชาติ)
สาหรั บความเสีย หายที่
ทางธรรมชาติ)
เกิดขึน
้ แล ้วแต่บริษัทยั ง
มิได ้รั บรายงาน)
(6)
(7)
(8)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
All Years
รวมทุกปี

0

0

0

0

0

0

0

Comments
ความคิดเห็น

Screenshot of Premium and claim liability table in data collection template

ภาพจากหน้ าจอของตารางเงินสารองสาหรั บเบีย้ ประกันภัย และ เงินสารองสาหรั บค่ าสิ นไหมทดแทน ในแบบฟอร์ มการ
จัดเก็บข้ อมูล
Notes:

หมายเหตุ:
1. Class of business classification should be consistent with the class of business reported in RBC
Forms 4.1 and 4.2 (also see Class of business classifications above.)
การจาแนกตามประเภทของการประกันภัยควรมีความสอดคล้องกับประเภทของการประกันภัยตามรายงาน RBC
แบบฟอร์ มที่ 4.1 และ 4.2 (การจาแนกตามประเภทของการประกันภัยแสดงไว้ในด้านบน)
2. Gross amounts should be the sum of all direct and assumed business. Net amounts should
include all recoveries on all direct and assumed business.

มูลค่าก่อนหักเอาประกันภัยต่อควรเป็ นมูลค่ารวมของการรับประกันภัยโดยตรง และการรับประกันภัยต่อ มูลค่าหลังหัก
เอาประกันภัยต่อควรรวมส่ วนที่เรี ยกคืนจากการประกันภัยทั้งแบบการรับประกันภัยโดยตรง และการรับประกันภัยต่อ
3. Gross unearned premium reserve figures provided should be net of deferred acquisition cost such
as agent / broker commission per actual rate but not exceed the rate specified in Notification of
OIC "The Valuation of Asset and Liabilities for Non-life Insurance Company" B.E. 2554.

เงินสารองสาหรับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ก่อนหักประกันภัยต่อควรเป็ นมูลค่าสุ ทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการ
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ขายรอตัดบัญชี เช่น ค่านายหน้า / ค่าบาเหน็จนายหน้า ตามอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง แต่ไม่เกินกว่าอัตราที่ คปภ.
กาหนดในประกาศ เรื่ อง “การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554”
4. Net unearned premium reserve figures provided should be net of deferred acquisition cost such as
agent / broker commission paid out and all deferred reinsurance commission (including facultative
reinsurance, pro-rata, XOL and other treaties). Outward agent / broker commission should be
commission per actual rate but not exceed the rate specified in OIC regulation. These should have
the same definition as the net earned premium as specified in Notification of OIC "The Valuation of
Asset and Liabilities for Non-life Insurance Company" B.E. 2554

เงินสารองสาหรับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้หลังหักประกันภัยต่อนั้นควรเป็ นมูลค่าสุ ทธิหลังหักค่าใช้จ่ายใน
การขายรอตัดบัญชี เช่น ค่านายหน้า / ค่าบาเหน็จนายหน้า และ ค่าบาเหน็จนายหน้าจากการเอาประกันภัยต่อรอตัดบัญชี
ทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย สัญญาประกันภัยต่อแบบตามสัดส่ วน สัญญาประกันต่อแบบความ
เสี ยหายส่ วนเกิน และ สัญญาประกันต่อแบบอื่นๆ) คานิยามของเงินสารองสาหรับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
ให้อา้ งอิงจากประกาศของ คปภ. เรื่ อง “การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554”
5. Gross reserves figures provided should be net of salvage, subrogation, where relevant.

เงินสารองก่อนหักประกันภัยต่อควรเป็ นมูลค่าสุ ทธิหลังหักมูลค่าซากทรัพย์และการสวมสิ ทธิ์ ที่เกี่ยวข้อง

6. Net reserves figures provided should be net of salvage, subrogation and reinsurance recoveries
(including facultative reinsurance, pro-rata, XOL and other treaties), where relevant.

เงินสารองหลังหักประกันภัยต่อควรเป็ นมูลค่าสุ ทธิหลังหักมูลค่าซากทรัพย์ การสวมสิ ทธิ์ และ ส่ วนที่เรี ยกคืนจากการ
ประกันภัยต่อ (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย สัญญาประกันภัยต่อแบบตามสัดส่ วน สัญญาประกันต่อแบบ
ความเสี ยหายส่ วนเกิน และ สัญญาประกันต่อแบบอื่นๆ) ที่เกี่ยวข้อง
7. Catastrophe losses (items 5 and 8) are defined as large event insurance losses which have arisen
from a specific set of predefined events. See “Major event (catastrophe) loss records” in page 26
for more details.

ความเสี ยหายจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ (รายการที่ 5 และ 8) หมายถึง ความเสี ยหายขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นจาก เหตุการณ์
ที่ได้มีการระบุไว้ ภายใต้หวั ข้อ “รายการความเสี ยหายที่เกิดจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ” ในหน้าที่ 26
8. Case reserves and IBNR reserves in items 3, 4, 6 and 7 should include direct claims handling
expenses.

เงินสารองสาหรับความเสี ยหายที่บริ ษทั ได้รับรายงานแล้วและการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนยังไม่สิ้นสุ ด และ เงินสารอง
สาหรับความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่บริ ษทั ยังมิได้รับรายงาน ในรายการที่ 3, 4, 6 และ 7 ควรรวมถึงค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการของการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน
9. For gross and net unearned premium in columns (1) and (2), please put unearned premiums of all
underwriting years into accounting year 2012.
สาหรับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ก่อนหักประกันภัยต่อ และ หลังหักประกันภัยต่อ ในคอลัมน์ที่ (1) และ (2)

นั้น กรุ ณากรอกข้อมูลเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ตามปี รับประกันภัยทั้งหมดที่ช่องตามปี บัญชี 2555

10. Please state in the comment box if these figures includes multiple classes of business. For
example, Compulsory motor, including Compulsory Motorcycle

ถ้าข้อมูลที่ให้น้ นั เป็ นข้อมูลของหลายประเภทของการประกันภัย เช่น การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเป็ นข้อมูลรวม
ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์
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Individual large (non-catastrophe) loss records between Accident Year 2007
and Accident Year 2012

รายการความเสียหายขนาดใหญ่ ที่มไิ ด้ เกิดจากภัยพิบัตทิ างธรรมชาติที่ได้ มกี ารระบุไว้ในหน้ าที่ 26 ระหว่างปี
ที่เกิดเหตุ 2550 ถึง ปี ที่เกิดเหตุ 2555
For each large loss which is either above 5 million THB or greater than 10% of the total premium for
the whole company (per event / accident), please provide the following information per claim:
หากมีความเสี ยหายขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าของความเสี ยหายสู งกว่า 5 ล้านบาท หรื อ มีมูลค่าของความเสี ยหายมากกว่า 10%

ของเบี้ยประกันภัยรวมของทั้งบริ ษทั (ต่อเหตุการณ์ / อุบตั ิเหตุ) กรุ ณาให้ขอ้ มูลของการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนในแต่ละ
ครั้งดังต่อไปนี้


Accident Year



Class of Business



ปี ที่เกิดเหตุ


ค่าประมาณการความเสี ยหายที่ได้รับรายงานแล้วและการ
จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนยังไม่สิ้นสุ ดก่อนหักประกันภัยต่อ

ประเภทของการประกันภัย


Net of reinsurance Paid loss

ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสุ ทธิหลังหักประกันภัยต่อ


Date of Loss

วันที่เกิดความเสี ยหาย



Gross of reinsurance Case Estimate

Net of reinsurance Case Estimate

ค่าประมาณการความเสี ยหายที่ได้รับรายงานแล้วและการ
จ่ายค่าสิ นไหมทดแทนยังไม่สิ้นสุ ดสุ ทธิหลังหักประกันภัย
ต่อ

Gross of reinsurance Paid Loss

ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายก่อนหัก
ประกันภัยต่อ



Claim Status

สถานะของค่าสิ นไหมทดแทน


Cause of Loss

สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี ยหาย

Table 8.x: Individual large (non-catastrophe) loss records

รายการความเสี ยหายขนาดใหญ่ ที่มิได้ เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
Item

Accident Class of
Year
Business

รายการ ปี ทเี่ กิดเหตุ

(1)

(2)

Date of
Loss

Gross of Reinsurance
Paid Loss

Net of Reinsurance
Paid Loss

Net of Reinsurance
Case Estimate

Claim
Status

Cause of
Loss

ประเภท
ของการ
ประกันภัย

วันทีเ่ กิดความเสีย หาย

ค่าสินไหมทดแทนจ่าย
ก่อนหักประกันภัย ต่อ

ค่าประมาณการความ
เสีย หายทีไ่ ด ้รั บรายงาน
แล ้วและการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนยั งไม่
้ สุดก่อนหักประกันภัย ต่อ
สิน

ค่าสินไหมทดแทนจ่าย
สุทธิหลังหักประกันภัย ต่อ

ค่าประมาณการความ
เสีย หายทีไ่ ด ้รั บรายงานแล ้ว
และการจ่ายค่าสินไหม
ิ้ สุดสุทธิ
ทดแทนยั งไม่สน
หลังหักประกันภัย ต่อ

สถานะของค่าสินไหม
ทดแทน

สาเหตุทก
ี่ ่อใหเกิ
้ ดความ
เสีย หาย

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Gross of Reinsurance
Case Estimate

Insurance risk calibration (Non-life)

Screenshot of Individual large (non-catastrophe) loss records table in data collection template

ภาพจากหน้ าจอของตารางรายการความเสี ยหายขนาดใหญ่ ที่มิได้ เกิ ดจากภัยพิ บตั ิทางธรรมชาติ ในแบบฟอร์ มการจัดเก็บ
ข้ อมูล
Notes:

หมายเหตุ:
1. Class of business classification should be consistent with the class of business reported in RBC
Forms 4.1 and 4.2 (also see Class of business classifications above.)

การจาแนกตามประเภทของการประกันภัยควรมีความสอดคล้องกับประเภทของการประกันภัยตามรายงาน RBC
แบบฟอร์ มที่ 4.1 และ 4.2 (การจาแนกตามประเภทของการประกันภัยแสดงไว้ในด้านบน)
2. Gross figures provided should be net of salvage and subrogation where relevant.

มูลค่าก่อนหักประกันภัยต่อควรเป็ นมูลค่าสุ ทธิหลังหักมูลค่าซากทรัพย์และการสวมสิ ทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

3. Net figures provided should be net of salvage, subrogation and net of all reinsurance recoveries
(including facultative reinsurance, pro-rata and XOL treaties).

มูลค่าหลังหักประกันภัยต่อควรเป็ นมูลค่าสุ ทธิหลังหักมูลค่าซากทรัพย์ การสวมสิ ทธิ์ และ เป็ นมูลค่าสุ ทธิหลังหักส่ วนที่
เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย สัญญาประกันภัยต่อแบบตาม
สัดส่ วน สัญญาประกันต่อแบบความเสี ยหายส่ วนเกิน และ สัญญาประกันต่อแบบอื่นๆ)
4. “Paid loss” is defined as the cumulative claim payments as at 31 December 2012.
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่าย หมายถึง ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
5. “Case estimate” is defined as the case reserves as at 31 December 2012 for each accident year.

ค่าประมาณการความเสี ยหายที่ได้รับรายงานแล้วและการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนยังไม่สิ้นสุ ด หมายถึง เงินสารอง
สาหรับความเสี ยหายที่บริ ษทั ได้รับรายงานแล้วและการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนยังไม่สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สาหรับแต่ละปี ที่เกิดเหตุในแต่ละปี
6. “Claim Status” refers to the current status of the claim, for example “Open”, “Settled” or “Reopened”.

สถานะของค่าสิ นไหมทดแทน หมายถึง สถานะปัจจุบนั ของการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน เช่น สถานะเปิ ด สถานะ
สิ้ นสุ ด หรื อ สถานะเปิ ดใหม่
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Insurance risk calibration (Non-life)

Major event (catastrophe) loss records

รายการความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ
Catastrophe losses are generally defined as events which can affect more than one class of business
simultaneously. The following events are to be considered “Catastrophe” events for the purposes of
the calibration exercise for the new RBC regime.

ความเสี ยหายที่เกิดจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติน้ นั มีคานิยามโดยทัว่ ไปว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วส่ งผลกระทบต่อหลาย
ประเภทของการประกันภัย ณ ขณะเวลาเดียวกัน เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้จะถูกพิจารณาเป็ นภัยพิบตั ิทางธรรมชาติเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการทา calibration ของ RBC ระบบใหม่


July 2011 – January 2012: Flooding in various regions (“Flooding July 2011”)
กรกฎาคม 2554 – มกราคม 2555: อุทกภัยในภูมิภาคต่างๆ (“อุทกภัย กรกฎาคม 2554”)



March – May 2011: Flooding in various regions (“Flooding March 2011”)

มีนาคม

–

พฤษภาคม 2554: อุทกภัยในภูมิภาคต่างๆ (“อุทกภัย มีนาคม 2554”)

It would be inappropriate to define specific time periods for any claims since catastrophe claims can
emerge over extended periods of time. It is at the discretion of the insurer to appropriately assess
catastrophe claims and include their best estimate liability as part of the RBC submissions.

การกาหนดระยะเวลาของการเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนอาจมีความไม่เหมาะสม เนื่องจากการเรี ยกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติสามารถปรากฎภายหลังจากระยะเวลาที่กาหนดได้ ทั้งนี้ความเหมาะสมในการประเมินค่าสิ นไหม
ทดแทนจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ และการตั้งเงินสารองโดยวิธีประมาณการที่ดีที่สุดในรายงาน RBC จึงขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจ
ของบริ ษทั ประกันภัย



Event Description



รายละเอียดของเหตุการณ์


ค่าประมาณการความเสี ยหายที่ได้รับรายงานแล้วและการจ่ายค่าสิ นไหม
ทดแทนยังไม่สิ้นสุ ดก่อนหักประกันภัยต่อ

Class of Business



Event Date



ประเภทของการประกันภัย



วันที่เหตุการณ์เกิดขึ้น



Gross of reinsurance
Paid Loss

ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายก่อน
หักประกันภัยต่อ
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Gross of reinsurance Case Estimate

Net of reinsurance Paid loss

ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสุ ทธิหลังหักประกันภัยต่อ

Net of reinsurance Case Estimate

ค่าประมาณการความเสี ยหายที่ได้รับรายงานแล้วและการจ่ายค่าสิ นไหม
ทดแทนยังไม่สิ้นสุ ดสุ ทธิหลังหักประกันภัยต่อ

Insurance risk calibration (Non-life)

Table 9.x Major event (catastrophe) loss records

รายการความเสี ยหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
Event
Description

Class of
Business

รายการ

รายละเอีย ดของ
เหตุการณ์

(1)

(2)

Item

Event
Date

Gross of Reinsurance
Paid Loss

Gross of Reinsurance
Case Estimate

Net of Reinsurance
Paid Loss

Net of Reinsurance
Case Estimate

ประเภทของการ
ประกันภัย

วันทีเ่ หตุการณ์เกิดขึน
้

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายก่อนหัก
ประกันภัย ต่อ

ค่าประมาณการความ
เสีย หายทีไ่ ด ้รั บรายงาน
แล ้วและการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนยั งไม่
้ สุดก่อนหักประกันภัย ต่อ
สิน

ค่าสินไหมทดแทนจ่าย
สุทธิหลังหักประกันภัย ต่อ

ค่าประมาณการความ
เสีย หายทีไ่ ด ้รั บ
รายงานแล ้วและการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทน
ิ้ สุดสุทธิหลัง
ยั งไม่สน
หักประกันภัย ต่อ

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Screenshot of Major event (catastrophe) loss records table in data collection template

ภาพจากหน้ าจอของตารางมูลค่ าการรั บประกันภัยต่ อ ในแบบฟอร์ มการจัดเก็บข้ อมูล
Notes:

หมายเหตุ:
1. Class of business classification should be consistent with the class of business reported in RBC
Forms 4.1 and 4.2 (also see Class of business classifications above.)
การจาแนกตามประเภทของการประกันภัยควรมีความสอดคล้องกับประเภทของการประกันภัยตามรายงาน RBC
แบบฟอร์ มที่ 4.1 และ 4.2 (การจาแนกตามประเภทของการประกันภัยแสดงไว้ในด้านบน)
2. Gross figures provided should be net of salvage and subrogation where relevant.

มูลค่าก่อนหักประกันภัยต่อควรเป็ นมูลค่าสุ ทธิหลังหักมูลค่าซากทรัพย์และการสวมสิ ทธิ์ ที่เกี่ยวข้อง
3. Net figures provided should be net of salvage, subrogation and net of all reinsurance recoveries
(including facultative reinsurance, pro-rata and XOL treaties).

มูลค่าหลังหักประกันภัยต่อควรเป็ นมูลค่าสุ ทธิหลังหักมูลค่าซากทรัพย์ การสวมสิ ทธิ์ และ เป็ นมูลค่าสุ ทธิหลังหักส่ วนที่
เรี ยกคืนจากการประกันภัยต่อทั้งหมด (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย สัญญาประกันภัยต่อแบบตาม
สัดส่ วน สัญญาประกันต่อแบบความเสี ยหายส่ วนเกิน และ สัญญาประกันต่อแบบอื่นๆ)
4. “Paid loss” is defined as the cumulative claim payments as at 31 December 2012.
ค่าสิ นไหมทดแทนจ่าย หมายถึง ค่าสิ นไหมทดแทนจ่ายสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
5. “Case estimate” is defined as the case reserves as at 31 December 2012 for each accident year.

ค่าประมาณการความเสี ยหายที่ได้รับรายงานแล้วและการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนยังไม่สิ้นสุ ด หมายถึง เงินสารอง
สาหรับความเสี ยหายที่บริ ษทั ได้รับรายงานแล้วและการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนยังไม่สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สาหรับแต่ละปี ที่เกิดเหตุในแต่ละปี
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Insurance risk calibration (Non-life)

4. Market, liquidity and credit (default)
risk calibration

ข้ อมูลที่เกีย่ วข้ องกับการกาหนดค่ าพารามิเตอร์
สาหรับความเสี่ ยงด้ านตลาด ความเสี่ ยงด้ านสภาพ
คล่ อง และ ความเสี่ ยงด้ านเครดิต (การผิดนัดชาระ
หนี)้
Data required from industry:

ข้อมูลที่ต้องการจากภาคธุรกิจ:
4.1 Details of distribution / sales counterparties

รายละเอียดของช่ องทางการจาหน่ าย / คู่สัญญาฝ่ ายขาย
Rationale:

หลักการและเหตุผล:
This is to enable an assessment of the default risk relating to other counterparties such as
external distribution partners.

ข้อมูลนี้จะนามาใช้ในการประเมินความเสี่ ยงจากการผิดนัดชาระหนี้ที่เกิดจากคู่สัญญาอื่นๆ เช่น บริ ษทั คู่คา้

For this data item, we would like to understand how frequently your company collects outstanding
premium receivables from your external distribution (i.e. sales) channels (for e.g. a broker,
agents, etc). We would like to understand if there is a significant time delay for receiving
premiums from these external distribution (i.e. sales) channels.

ทางเราต้องการศึกษาทาความเข้าใจข้อมูลในส่ วนนี้เกี่ยวกับความถี่ในการรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากช่องทางการจัด
จาหน่ายภายนอกองค์กร (เช่น พนักงานขายที่มิได้จา้ งโดยบริ ษทั นายหน้า และ ตัวแทน เป็ นต้น) นอกเหนือจากนี้ทาง
เราต้องการทาความเข้าใจเกี่ยวกับความล่าช้าในการรับเบี้ยประกันภัยค้างรับจากช่องทางการจัดจาหน่ายภายนอก
องค์กร (เช่น พนักงานขายที่มิได้จา้ งโดยบริ ษทั ) อีกด้วย
We would also like to understand how much this premium receivable balance is, so that we can
assess how material this is to your company.

ทางเราต้องการทาความเข้าใจเกี่ยวกับจานวนเงินเบี้ยประกันภัยค้างรับเพื่อที่จะประเมินสาระสาคัญของจานวนเงินนี้ที่
อาจส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ของคุณ
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Insurance risk calibration (Non-life)

Data to provide:
ควรให้ ข้อมูล:
Details of premium amounts receivable from external distribution channels, and the frequency of
such payments (frequency of transfer of amounts receivable). Please provide this data as at 31
December 2012.

รายละเอียดของจานวนเบี้ยประกันภัยค้างรับจากช่องทางการจัดจาหน่ายภายนอกองค์กร และ ความถี่ของการชาระเบี้ย
ประกันภัย (ความถี่ในการโอนเบี้ยประกันภัยรับ) กรุ ณาให้ขอ้ มูลนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
Table 10: Details of distribution / sales counterparties (as at 31 December 2012)

รายละเอียดของช่ องทางการจาหน่ าย / คู่สัญญาฝ่ ายขาย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)

Distribution counterparty
ช่องทางการจาหน่าย หรือ คูส
่ ัญญา

Premium amounts receivable (THB)
้ ประก ันภ ัยค้างร ับ (บาท)
จานวนเบีย

Frequency of payments
้ ประก ันภ ัย
ความถีข
่ องการชาระเบีย
(1 for Yearly; 2 for Semi-annually; 4 for
Quarterly; 12 for Monthly; Others please
specify)
(1 สาหร ับรายปี ; 2 สาหร ับรายครึง่ ปี ; 4 สาหร ับราย
ไตรมาส; 12 สาหร ับรายเดือน; อืนๆ
่ โปรดระบุ)

Brokers that settle on monthly basis

23,123,213

12

Brokers that settle on quarterly basis

5,711,678

4

Distributor 1 - please specify
Distributor 2 - please specify
Distributor 3 - please specify
Distributor 4 - please specify
Distributor 5 - please specify
……

Screenshot of Market, liquidity and credit (default) risk calibration table in data collection template

ภาพจากหน้ าจอของตารางข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องกับการกาหนดค่ าพารามิเตอร์ สาหรั บความเสี่ ยงด้ านตลาด ความเสี่ ยงด้ าน
สภาพคล่ อง และ ความเสี่ ยงด้ านเครดิต (การผิ ดนัดชาระหนี ้) ในแบบฟอร์ มการจัดเก็บข้ อมูล

Example:
ตัวอย่าง:
For example, a broker may collect insurance premiums from policyholders on behalf of your
company, and transfer this money to your company at the end of each month, or at the end of
each quarter.

ตัวอย่างเช่น นายหน้าอาจทาการเก็บเบี้ยประกันภัยจากผูเ้ อาประกันภัยในนามของบริ ษทั หลังจากนั้นนายหน้าจะทา
การโอนเบี้ยประกันภัยให้แก่บริ ษทั ทุกๆสิ้ นเดือน หรื อ ทุกๆสิ้ นไตรมาส
If your company receives the money from the broker at the end of each month, the “payment
frequency” is “monthly”.
ถ้าหากบริ ษทั ของคุณรับเบี้ยประกันภัยจากนายหน้าทุกๆสิ้ นเดือน ความถี่ในการรับชาระเงิน คือ “รายเดือน”
The amount of premiums that the broker has not yet transferred to your company is the premium
receivable amount. We are interested in understanding the materiality of this amount.

จานวนเบี้ยประกันภัยที่ทางนายหน้ายังมิได้ทาการโอนให้แก่บริ ษทั ของคุณ คือ จานวนเงินเบี้ยประกันภัยรับที่ทางเรา
สนใจที่จะทาความเข้าใจถึงสาระสาคัญของจานวนเงินนี้
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5. Group risk

ความเสี่ ยงจากภายในกลุ่มธุ รกิจ
Information required:

ข้อมูลที่ต้องการ:
The information requested in this section is intended to help us gain an understanding of the types
of group risks (for e.g. reputational, contagion, concentration, liquidity, etc.) that exist in Thailand.
ข้อมูลที่ตอ้ งการในส่ วนนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยให้ทางเรามีความเข้ าใจเกี่ยวกับชนิดของความเสี่ ยงภายในกลุ่มธุรกิจ (เช่น
ชื่อเสี ยงของกิจการ วิกฤตการณ์การเงิน การกระจุกตัว และ สภาพคล่อง เป็ นต้น) ที่มีอยูใ่ นประเทศไทย
For the purposes of gathering initial data for analysis, we propose to adopt a definition where a “group”
is defined as a group of companies that are related through common ownership (i.e. parent or holding
company / subsidiaries / branches).
เพื่อวัตถุประสงค์สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์น้ นั ทางเราขอเสนอให้คาว่า “กลุ่มธุรกิจ”
มีคานิยามว่ากลุ่มของบริ ษทั ที่มีความความเป็ นเจ้าของเกี่ยวข้องกัน (เช่น บริ ษทั แม่ หรื อ บริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ / บริ ษทั ย่อย
/ บริ ษท
ั ในเครื อ)

The initial definition will only include the following:
คานิ ยามในเบื้องต้ นนั้นให้รวมถึง:
-

Subsidiaries / entities that your insurance company “owns”;
บริ ษทั ย่อย / กลุ่มบริ ษทั ที่บริ ษทั ประกันของคุณมี “ความเป็ นเจ้าของ”;

-

Parent companies that have a controlling stake in your company (please ignore the parent
companies of your parent company); and
บริ ษทั แม่ที่มีสิทธิในการควบคุมการดาเนินการของบริ ษทั ของคุณ (กรุ ณายกเว้นการนับรวมถึงบริ ษทั แม่ของบริ ษทั
แม่ของคุณ)

-

Holding groups that have a reputational impact upon your company (for e.g. your company
branding is based on the name of the holding group).

กลุ่มบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่ชื่อเสี ยงของกิจการมีอิทธิพลต่อบริ ษทั ของคุณ (เช่น ชื่อบริ ษทั ของคุณใช้ชื่อเดียวกับ
กลุ่มบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่)
Some examples of “groups” are provided below:

ตัวอย่างของ “กลุ่มธุรกิจ” มีดงั นี้
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Please note that the definition of a “group” will be further refined as we obtain a deeper
understanding of the types of “group” risks in Thailand.
หมายเหตุ: ความหมายของ “กลุ่มธุรกิจ” จะมีการกาหนดคานิยามให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้นหลังจากที่ทางเรามีความเข้าใจถ่องแท้

มากยิง่ ขึ้นถึงชนิดของความเสี่ ยงภายใน “กลุ่มธุรกิจ” ที่มีอยูใ่ นประเทศไทย

5.1. What other types of business are conducted by companies within the group?

ภายใต้กลุ่มธุรกิจมีการดาเนินการชนิดของธุรกิจใดบ้าง ?
The information requested in items 2 and 3 are intended to be qualitative, and is just intended to help
us obtain a better understanding of the interdependencies between your company and the companies
in your group. These are some examples of “group risk”, and if your company has experienced other
instances where it has been affected by events occurring to other companies in the group, please
describe this.
ข้อมูลที่ตอ้ งการในรายการที่ 2 และ 3 นั้นมีวตั ถุประสงค์ในการสอบถามข้อมูลเชิงคุณภาพ และมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทางเรา

มีความเข้าใจมากยิง่ ขึ้นถึงการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างบริ ษทั ของคุณและบริ ษทั อื่นๆในกลุ่มธุรกิจของคุณ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้
คือตัวอย่างของ “ความเสี่ ยงภายในกลุ่มธุรกิจ” และถ้าหากบริ ษทั ของคุณมีประสบการณ์ในรู ปแบบอื่นๆที่ได้รับผลกระทบ
จากบริ ษทั อื่นๆในกลุ่มธุรกิจ กรุ ณาอธิบายประสบการณ์ของคุณ
5.2. Is there a risk of reputational damage to the insurance entity from these other entities i.e. is
the branding similar, or are the brands closely linked in the minds of consumers?

บริ ษทั ประกันเคยได้รับความเสี ยหายเกี่ยวกับชื่อเสี ยงของกิจการจากกลุ่มบริ ษทั อื่ นๆหรื อไม่ เช่น มีชื่อบริ ษทั ที่
คล้ายคลึงกัน หรื อ ชื่อของบริ ษทั ทาให้ลูกค้านึกถึงความเกี่ยวโยงกันกับบริ ษทั อื่นในเครื อหรื อไม่
5.3. Does the insurance company rely in any way on other parts of the group in any operational
sense? Please provide a high-level overview.
บริ ษทั ประกันมีการพึ่งพาให้บริ ษทั อื่นในเครื อช่วยเหลือในเรื่ องของการดาเนินธุรกิจหรื อไม่ ? กรุ ณาอธิบายภาพ

โดยรวมอย่างคร่ าวๆ
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