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แบบรายการเปิ ดเผยข้ อมูล (แนบท้ ายคาสั่ งนายทะเบียนที่ 48/2561)
เรื่องให้ เปิ ดเผยข้ อมูลของบริษทั ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2561

บริ ษทั ไทยไพบูลย์ประกันภัย จากัด ( มหาชน) ได้สอบทานข้อมูลที่เปิ ดเผย ด้วยความระมัดระวัง และ
บริ ษทั ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้อง
แจ้งในสาระสาคัญ และขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยทุกรายการของบริ ษทั

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลประจาปี 2561
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รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. ประวัติของบริ ษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดาเนินธุ รกิจเพื่อให้ บรรลุเป้ าหมายในการประกอบ
ธุรกิจตามที่กาหนดไว้ รวมถึงแสดงข้ อมูลเกีย่ วกับลักษณะการประกอบธุรกิจรายละเอียด ลั ก ษณะผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
บริการที่สาคัญ ช่ องทางการติดต่ อกับบริษทั วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ ในการเรียกร้ องพิจารณาและชดใช้ เงิน หรือ
ค่ าสิ นไหมทดแทนตามสั ญญาประกันภัย
1.1 ประวัตบิ ริษทั
ปี 2472
ปี 2511
ปี 2532
ปี 2533

ก่อตั้ง เป็ นบริ ษทั ประกันภัยบริ ษทั แรกของคนไทย
เข้าร่ วม เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มไทยประกันชีวิต
ย้ายมาอยูท่ ี่สานักงานปั จจุบนั อาคารไทยประกันชีวิต รัชดาภิเษก
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 300 ล้าน เป็ นทุนที่เรี ยกชาระแล้ว 200 ล้าน มีส่วนล้ ามูลค่าหุน้
102 ล้าน ธนาคารทหารไทยเข้ามาเป็ นผูถ้ ือหุ ้น 10%
ปี 2543 - นาระบบ Policy 400 มาใช้ ทาให้สามารถให้บริ การ online ได้ทุกสาขา
- บริ ษทั หันมาเน้นการจัดจาหน่ายแก่ตลาดลูกค้ารายย่อย เพื่อรองรับนโยบายการขยายตลาด
รายย่อย
- บริ ษทั ได้พฒั นาปรับปรุ งสิ นค้าบางรายการ ให้เป็ นกรมธรรม์สาเร็ จรู ป เพื่อความสะดวก
ในการขาย และอานวยความสะดวกในการทาความเข้าใจของลูกค้าผูเ้ อาประกัน
- นากรมธรรม์ประกันกอล์ฟออกสู่ตลาด โดยผูเ้ ล่นกอล์ฟมีความสะดวกสามารถหาซื้ อได้
ทัว่ ไป เช่น Pro shop ครู ฝึกกอล์ฟ ฯลฯ จนปั จจุบนั บริ ษทั เป็ นผูน้ าในการประกันประเภทนี้
- จากนโยบายการรับประกันที่เป็ นมาตรฐานติดต่อกันมาหลายปี ประกอบกับความสัมพันธ์
กับสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารทหารไทย ทาให้บริ ษทั ได้มีส่วนร่ วมในการรับงานประกัน
ขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น การก่อสร้างอุโมงค์รถใต้ดิน โรงงานผลิตน้ าประปา และ
โครงการระดับประเทศอีกหลายแห่งจวบจนปัจจุบนั
- บริ ษทั นาระบบ Outsource มาใช้ในการบริ หารจัดการบริ การต่างๆ ที่บริ ษทั ไม่มีความชานาญ
และขนาดของธุรกิจยังไม่เพียงพอที่จะดาเนินการเอง เช่น การบริ หารสิ นไหม เครื อข่าย
โรงพยาบาล การบริ การสารวจภัย ฯลฯ โดยบริ ษทั มีระบบการตรวจทานคุณภาพของ
คู่สญ
ั ญาอยูเ่ ป็ นระยะ เพื่อให้ลกู ค้าได้รับบริ การที่ดีที่สุด ขณะเดียวกัน การ Outsource ทาให้
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ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554
ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

บริ ษทั สามารถขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจได้โดยไม่ตอ้ งประสบปัญหาการลงทุน/
ขาดทุน ในเบื้องต้น
พัฒนาเว็บไซต์องค์กร www.thaipaiboon.com
พัฒนาระบบสานักงานตัวแทนออนไลน์ www.TPBnetwork.com
เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพตัวแทนในการขยายฐานลูกค้า
เปลี่ยนชื่อบริ ษทั จาก “ไพบูลย์ประกันภัย” เป็ น “ไทยไพบูลย์ประกันภัย” เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มไทยประกันชีวิตที่ชดั เจนยิ่งขึ้น
พัฒนามาตรฐานการบริ การของอู่ซ่อมรถในเครื อข่าย ด้วยโครงการ Oneder Garage Oneder
Services เพื่อยกระดับคุณภาพบริ การด้านระบบการซ่อมและดูแลรักษารถยนต์ให้เทียบเท่า
ศูนย์บริ การ
ดาเนินโครงการจัดตั้ง “TPB Help Point” เพื่อเป็ นศูนย์อานวยความสะดวกให้แก่ตวั แทน
ด้านการตลาดและรับประกันภัย รวมทั้งเป็ นศูนย์บริ การลูกค้าด้านบริ การหลังการขาย
- แปรสภาพเป็ น “บริ ษทั มหาชน” เมื่อเดือน กรกฎาคม 2555
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 600 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจจากการเปิ ดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC) ในปี 2558
- พัฒนาระบบ E-Commerce ขายประกันภัยออนไลน์ และชาระเบี้ยผ่านระบบ Payment
Gateway
- เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1,150 ล้านบาท เป็ น 1,750 ล้านบาทโดยบริ ษทั ไทยประกันชีวิต จากัด
(มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ถึง 45%
พัฒนาระบบบริ การรับส่ งข้อมูลการขาย พร้อมพิมพ์กรมธรรม์ประกันภัยผ่านระบบ Online
โดยตรงกับบริ ษทั เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั โบรกเกอร์ และสานักงานตัวแทนในการ
ขยายตลาดประกันภัย ด้วยจุดขาย ใหม่ สะดวก ง่าย รวดเร็ ว
- พัฒนาระบบต่ออายุออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ลกู ค้าและตัวแทน
- มอบบริ การเสริ มช่วยเหลือฉุ กเฉิ นรถเสี ย TPB ICE Line สาหรับลูกค้าประกันรถยนต์ ชั้น 1
และ TLG2+/3+
- เปิ ดบริ การผ่อนชาระประกันรถยนต์ช้ นั 1 ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุ ด 6 เดือน
- เปิ ดตัวแผนประกันสรรพภัยสาหรับบ้านอยูอ่ าศัย "TPB บ้านรักษ์สุข" และแผนประกัน
รถยนต์สาหรับผูข้ บั ขี่อายุ 35 ปี ขึ้นไป "TPB 2พลัส 35แซ่บเวอร์"
- พัฒนาโมบายแอพเพื่อเป็ นเครื่ องมือขายสาหรับตัวแทนผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ชื่อ "TPB D-Smart"
- เปิ ดตัวแผนประกันสรรพภัยสาหรับธุรกิจขนาดย่อม "TPB SME Care" และแผนประกัน
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อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล "TPB PA Care4U Plus" ที่พลัสความคุม้ ครองให้ครบจนคุม้ ยิ่งกว่าคุม้
และครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่เว้นโซนแดงในภาคใต้

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์
“ มาตรฐานสากล มัน่ คง มีคุณภาพ โปร่ งใสและยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ”
พันธกิจ
1. มุ่งมัน่ ที่ จะสร้ า งสรรค์ผ ลิ ตภัณฑ์แ ละบริ การที่ ส นองความต้องการของลูกค้า และคู่ คา้ โดยการสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มและการให้บริ การที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ ว เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างยัง่ ยืน
2. มุ่งมัน่ ที่ จะเป็ นบริ ษทั ประกันภัยคุณภาพ มาตรฐานสากล ที่ ดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมืออาชี พบนพื้นฐานของ
ความสุ จริ ต ความเป็ นเอกภาพ และความมัน่ คงของบริ ษทั
3. มุ่งมัน่ ที่จะสร้างบุคลากรของบริ ษทั ให้เป็ นบุคลากรที่ มีศกั ยภาพสู ง มีจิตสานึ กด้านการบริ การ มีความรัก
และผูกพันต่อองค์กร มีความเป็ นมืออาชีพบนพื้นฐานของความซื่ อสัตย์สุจริ ต
4. มุ่งมัน่ ที่ จะมีส่วนช่ วยเกื้ อกูลและบาเพ็ญประโยชน์ต่อชี วิตคนไทยและสังคมไทยที่ เป็ นเสมื อนบ้านอัน
มัน่ คงอย่างยัง่ ยืน ในฐานะองค์กรธุรกิจที่ดี
นโยบายหลัก
1. ยึดมัน่ ต่อความพึงพอใจอย่างยัง่ ยืนของลูกค้าและคู่คา้ ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าและการ
บริ การที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างมีคุณภาพ
2. ยึดมัน่ ต่อความมัน่ คงอย่างยัง่ ยืนของบริ ษทั ด้วยการสร้างความแข็งแกร่ งด้านการเงิ นสู งสุ ดและแสวงหา
กาไรที่เหมาะสม (Optimized Profit) โดยไม่มุ่งเน้นกาไรสู งสุ ด รวมทั้งการให้ความสาคัญต่อความมัน่ คง
ด้วยกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงภัย (Risk Management)
3. ยึดมัน่ ต่อความมีคุณภาพอย่างยัง่ ยืน ด้วยการสร้างองค์กรให้เป็ นองค์กรคุ ณภาพ ก้าวทันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการบริ หารจัดการที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เป้ าหมายการดาเนินธุรกิจ
ในปี 2561 บริ ษทั มีเป้ าหมายมุ่งเน้นปรับปรุ งการบริ หารภายในองค์กรเพื่อให้องค์กรมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
โดยมีแผนการรองรับดังนี้
- ด้านการรับประกัน บริ ษทั ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะขึ้นเพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลการรับประกันภัย
ประเภทต่าง ๆ และได้นาผลการวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุ งนโยบายการรับประกันเพื่อเพิ่มความสามารถในการทา
กาไรของบริ ษทั เช่น การออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผูเ้ อา
ประกันภัย และมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ ตลาดอย่างต่อเนื่ อง การปรับเพิ่มเบี้ยประกันภัยสาหรับรถยนต์ในบางประเภท
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เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ ยงภัย และเพิ่มสัดส่ วนการรับประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ นอกจากนี้ ยงั ได้มีการวางแผนใน
การคัดสรรภัยให้สอดคล้องกับแนวทางในการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั
- ด้านการตลาด บริ ษทั เพิ่มช่องทางการขายคือ ช่องทางตลาดดิจิทลั ในรู ปแบบของบริ การ TPB D Smart ซึ่ ง
เป็ นบริ การออนไลน์ผ่าน Web Application หรื อ Mobile Application และช่องทางธนาคารหรื อสถาบันการเงิน (แบงก์
แอสชัวรันซ์) และเพิ่มตัวแทน นายหน้าประกันภัยทัว่ ไป ส่ งผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ ตลาดอย่างต่อเนื่ อง และขยายตลาด
ผลิตภัณฑ์รับประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, 2+,3+ และ 5 เพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มรถยนต์ขนาดกลางและรถกระบะใน
ต่างจังหวัดให้มากขึ้น โดยมีการปรับผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย รวมถึงปรับปรุ งเบี้ยประกันภัยเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันทางการตลาด และยังส่ งเสริ มการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของการรับประกันภัยที่ ไม่ใช่ รถยนต์ สาหรับกลุ่ม
ลูกค้ารายย่อย เช่น แผนประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล แผนประกันภัยที่ อยู่อาศัยบ้าน และประกันภัยธุ รกิ จขนาดย่อม
(SME) นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เริ่ มวางรากฐานในการขยายตลาดในภูมิภาคโดยการสร้ างความสัมพันธ์กบั ตัวแทนที่ มี
ศักยภาพในพื้นที่ พร้อมทั้งมีการเพิ่มจานวนศูนย์บริ การสาขาให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การในส่ วน
ภูมิภาค และได้วางวางรากฐานในการขยายตลาดในส่ วนของการรับประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์
- ด้านสิ นไหม บริ ษทั จะมุ่งพัฒนามาตรฐานการบริ การให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยการปรับปรุ งระบบการ
จัดการสิ นไหม ลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็ น และบริ หารจัดการให้การบริ การมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มจานวนอู่ใน
เครื อ, ศูนย์บริ การ, การสารวจ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังปรับปรุ งระบบการจัดการสิ นไหมภายใน เพื่อลดการรั่วไหลของ
สิ นไหม ได้แก่ จดั เพิ่มหน่ วยงานเพื่ อตรวจสอบกระบวนการทางาน ปรับปรุ งระบบการเรี ยกร้องสิ นไหม และปรั บ
ระบบการจ่ายค่าสิ นไหมทดแทนให้รวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ
- ด้านเทคโนโลยี โดยนาระบบคอมพิวเตอร์ มาช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในด้านต่างๆ อาทิเช่น ระบบจัดการ
สิ นไหม การออกกรมธรรม์ การพิจารณารั บประกันภัย ระบบOnline ด้านการตลาด ทั้งในส่ วนการรับประกันภัย
รถยนต์และการรับประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เตรี ยมความพร้อมด้านเทคโนโลยีและพัฒนาระบบ
ใหม่ๆ เพื่อรองรับการเติบโตตามแผนธุรกิจของบริ ษทั
- ด้านบุคลากร บริ ษทั มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรทั้งในระดับผูบ้ ริ หารและระดับปฏิบตั ิการ และสรร
หาบุคลากรผูม้ ีประสบการณ์เชี่ ยวชาญในด้านต่างๆ เข้ามาร่ วมงานกับบริ ษทั จานวนมาก เช่น ทีมการตลาดและฝ่ ายรับ
ประกันภัยทั้งประกันภัยรถยนต์และประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ นอกจากนี้ บริ ษทั จะนาระบบการประเมินผลการทางาน
โดยใช้ Key Performance Indicator (KPI) มาใช้ โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนด KPI สาหรับพนักงานแต่ละคนเพื่อใช้เป็ น
มาตรฐานในการประเมินประสิ ทธิ ภาพการทางาน
- ด้านการพัฒนาองค์กร บริ ษทั สร้างวัฒนธรรมความเสี่ ยงในองค์กร โดยให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึง
ความเสี่ ยงที่ มีอยู่เพื่ อลดและขจัดความเสี่ ยงในในแต่ ละหน่ วยงานรวมทั้งมี ความรู ้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์และ
ประเมินความเสี่ ยงของหน่วยงาน
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1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท เป็ นบริ ษัท ประกอบธุ ร กิ จ ประกัน วิ น าศภัย โดยมี ร ายได้ห ลัก มาจากเบี้ ยประกัน ภัย เมื่ อ บริ ษัท
ได้รับเบี้ยประกันภัยแล้ว เบี้ยประกันภัยส่ วนหนึ่ ง บริ ษทั จะนาไปทาการประกันภัยต่อและอีกส่ วนหนึ่ งบริ ษทั จะรับ
เสี่ ยงภัยไว้เอง สาหรับในส่ วนที่ บริ ษทั รับเสี่ ยงภัยไว้น้ นั เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว บริ ษทั จะนาไปลงทุนตามประกาศของ
สานักงาน คปภ. เรื่ องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริ การที่สาคัญของบริ ษัท และสั ดส่ วนร้ อยละของเบีย้ ประกันภัย แยกตามประเภท
ของการรับประกันภัย
บริการหลักของบริษทั มี 4 ประเภท คือ
1. การประกันภัยรถยนต์
1.1 การประกันภัยภาคบังคับ (Compulsary Insurance)
1.2 การประกันภัยภาคสมัครใจ (Valuntary Insurance) โดยแบ่งการประกันภัยเป็ น
5 ประเภท ได้แก่ ประเภท 1-5 ซึ่ งมีความคุม้ ครองที่แตกต่างกัน
2. การประกันอัคคี ภยั คื อ การทาสัญญารั บเสี่ ย งภัยโดยบริ ษทั ตกลงจะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ ผูเ้ อา
ประกันภัยในกรณี ที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้เกิดความเสี ยหายอันเนื่ องมาจากเพลิงไหม้หรื อฟ้ าผ่า หรื อการระเบิด
ของแก๊สที่ใช้ประกอบการอุปโภคบริ โภค อาจขยายความคุม้ ครองไปถึงเปี ยกน้ า ระเบิด จลาจล นัดหยุดงาน น้ าท่วม
แผ่นดินไหว ลมพายุ ภัยอากาศยาน เป็ นต้น
3. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ ง การทาสัญญารับเสี่ ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่
ผูเ้ อาประกันในกรณี ที่ทรัพย์สินที่เอาประกันได้เกิดความเสี ยหายอันเนื่องจากการขนส่ ง
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ดซึ่ งประกอบด้วยการประกันวินาศภัยอีกหลายประเภท เช่น การประกันภัยอุบตั ิเหตุ
ส่ วนบุคคล การประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทาง การประกันภัยชดเชยรายได้ การประกันภัยโรคร้ายแรง การประกันการ
เสี่ ยงภัยระหว่างก่อสร้าง การประกันโจรกรรม การประกันภัยสุ ขภาพ เป็ นต้น
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ตารางสั ดส่ วนร้ อยละของเบีย้ ประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจาปี 2561
หน่วย : ล้านบาท

3.89

1.77

320.06

-

9.0

0.6

0.3

47.7

-

สุ ขภาพ

60.77

อื่นๆ

รวม

อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล

จานวนเบี้ย 73.84
6.09 12.04 126.13
ประกันภัย
รับโดยตรง
สัดส่ วน
11.0
0.9
1.8
18.8
ของเบี้ย
ประกันภัย
(ร้อยละ)
หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจาปี

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ความเสี ยงภัย
ทรัพย์สิน
ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก
วิศวกรรม

ภาคสมัครใจ

การประกันภัย
รถยนต์

ภาคบังคับ

สิ นค้า

ตัวเรื อ

รายการ

การประกันภัย
การ
ทางทะเล
ประกั และขนส่ ง
น
อัคคีภั
ย

66.34 670.93

9.9

1.5 ช่ องทางการติ ด ต่ อ บริ ษั ท
วิ ธี ก ารและระยะเวลาที่ ใ ช้ ในการเรี ย กร้ อง พิ จ ารณา และชดใช้ เงิ น หรื อ
ค่ าสิ นไหมทดแทนตามสั ญญาประกันภัย
1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.2 วิธีการติดต่อบริ ษทั และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณี มีขอ้ พิพาทหรื อเรื่ องร้องเรี ยน
ขั้นตอนการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทนอุบัตเิ หตุส่วนบุคคล (PA)
1. กรณี ผเู ้ อาประกันภัยได้รับอุบตั ิเหตุ และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็ นคู่สญ
ั ญากับบริ ษทั
1.1 ผูเ้ อาประกันภัย ต้อ งแสดงบัตรประจาตัวผูเ้ อาประกันภัยที่ บริ ษทั ฯ ออกให้ พร้ อมกับ บัต ร
ประจาตัวประชาชน ต่อโรงพยาบาลที่เป็ นคู่สญ
ั ญา (โดยไม่ตอ้ งสารองค่าใช้จ่าย)

100.0
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1.2 กรณี ผูเ้ อาประกันภัยไม่มีบตั รประจาตัวผูเ้ อาประกันภัย ที่ บริ ษ ทั ฯ ออกให้ผูเ้ อาประกันภัย
จะต้องสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน และนาเอกสารหลักฐานการรักษาพยาบาลมา
เรี ยกร้องกับบริ ษทั ฯ
2.กรณี ผู ้เ อาประกั น ภั ย ได้ รั บ อุ บั ติ เ หตุ และเข้ า รั บ การรั ก ษาในโรงพยาบาลที่ ไ ม่ ใ ช่ คู่ สั ญ ญากั บ
บริ ษทั
2.1 ผู ้เ อาประกัน ภัย จะต้อ งส ารองจ่ า ยค่ า รั ก ษาพยาบาลก่ อ น และน าเอกสารหลัก ฐานการ
รักษาพยาบาล มาเรี ยกร้องกับบริ ษทั ฯ
เอกสารประกอบการเรียกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน
กรณี เบิกค่ารักษาพยาบาล
1. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บที่ชดั เจน
2. ใบเสร็ จรับเงินแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ (ต้นฉบับ)
3. ฟิ ล์มเอ็กซเรย์ หรื อผลการอ่านฟิ ล์ม ในกรณี ที่มีกระดูกหักหรื อร้าว
4. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ของผูเ้ อาประกันภัย
5. บัตรประจาตัวผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
7. สาเนาประวัติการรักษาพยาบาล (กรณี ขอเอกสารเพิ่มเติม)
หมายเหตุ : เอกสารตามข้อ 4-6 ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องด้วยลายมือของผูเ้ อาประกันภัยเอง
กรณี เบิกค่าชดเชย
1. ใบรับรองแพทย์(ฉบับจริ งหรื อสาเนา) ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บที่ชดั เจน
2. ใบเสร็ จรับเงิน (ฉบับจริ งหรื อสาเนาหรื อใบสรุ ปค่ารักษาพยาบาลแสดงค่าใช้จ่ายต่างๆ)
3. ฟิ ล์มเอ็กซเรย์ หรื อผลการอ่านฟิ ล์ม ในกรณี ที่มีกระดูกหักหรื อร้าว
4. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ของผูเ้ อาประกันภัย
5. บัตรประจาตัวผูเ้ อาประกันภัย
6. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
7. สาเนาประวัติการรักษาพยาบาล (กรณี ขอเอกสารเพิ่มเติม)
หมายเหตุ : เอกสารตามข้อ 4-6 ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องด้วยลายมือของผูเ้ อาประกันภัยเอง
กรณี สูญเสี ยอวัยวะหรื อทุพพลภาพถาวร
1. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุสาเหตุการบาดเจ็บและอวัยวะที่สูญเสี ยโดยชัดเจน
2. ฟิ ล์มเอ็กซเรย์ หรื อผลการอ่านฟิ ล์ม (ถ้ามี)
3. รู ปถ่ายเต็มตัว และอวัยวะที่สูญเสี ยของผูเ้ อาประกันภัย
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4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
5. บัตรประจาตัวผูเ้ อาประกันภัย สาเนาประวัติการรักษาพยาบาล

กรณี เสี ยชีวิต
1. สาเนาใบมรณะบัตร รับรองสาเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
2. สาเนาใบชันสูตรพลิกศพ รับรองสาเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้
3. สาเนาใบรับรองการตาย (หนังสื อรับรองการตาย) รับรองสาเนาถูกต้อง
4. สาเนาบันทึกการแจ้งความของพนักงานสอบสวน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
5. สาเนาบัตรประชาชนผูเ้ สี ยชีวิตและผูร้ ับผลประโยชน์ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
6. สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ สี ยชีวิตและผูร้ ับผลประโยชน์ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
7. สาเนาประวัติการรักษาพยาบาล (กรณี ขอเอกสารเพิ่มเติม)
เอกสารผูร้ ับประโยชน์
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี มีการจดทะเบียนสมรส)
กรณี เป็ นนิติบุคคล
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการหรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ัดการผูม้ ี อานาจกระทาการแทน
(รับรองสาเนาถูกต้อง)
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ ีอานาจ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั (รับรองสาเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ : บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเอกสารเพิ่ มเติ ม นอกจากที่ ระบุ ไว้ เพื่ อประโยชน์
ในการพิจารณาชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
ช่ องทางการรับค่ าสิ นไหมทดแทน
1. สัง่ จ่ายเช็ค มารับด้วยตนเอง
2. สัง่ จ่ายเช็ค ส่ งทางไปรษณี ย ์
3. โอนเข้าบัญชีธนาคาร ของผูเ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับผลประโยชน์ ตามที่ระบุไว้
การแจ้ งผลการพิจารณาการชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทน
กรณี บริ ษทั ฯ ปฏิเสธการชดใช้เงิน หรื อค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยหรื อไม่สามารถตกลง
กาหนดจานวนเงิน หรื อค่าสิ นไหมทดแทนได้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผเู ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้อง
ตามกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่กรณี รับทราบเป็ นหนังสื อ โดยระบุขอ้ เท็จจริ งและเหตุผลของการปฏิเสธ พร้อมข้อ
กฎหมายหรื อเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยหรื อชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามจานวนที่เรี ยกร้อง
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ระยะเวลาการจ่ ายค่ าสิ นไหมทดแทน
บริ ษ ทั ฯ จะทาจ่ า ยค่ า สิ นไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่ วนั ที่ ไ ด้รั บเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับ การ
เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน จากผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับปรโยชน์ หรื อผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องตามสัญญาประกันภัย ครบถ้วน
หรื อตามเวลาที่ตกลงกัน
ประกันอัคคีภัย เบ็ดเตล็ด
ขั้นตอนการแจ้งการเกิดเหตุ
1. เมื่อเกิดวินาศภัย ให้ผเู ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องตามสัญญาประกันภัย แจ้ง
ให้/บริ ษทั ฯ รับทราบทันที หรื อโดยเร็ วที่สุด
2. เมื่อมี ความเสี ยหายเกิ ดขึ้ นให้ผูเ้ อาประกันภัยป้ องกันความเสี ยหายโดยเร็ ว เพื่อบรรเทาไม่ให้เกิ ด
ความเสี ยหายเพิ่มขึ้น
3. ผูเ้ อาประกันภัยต้องเก็บและรั กษาซากทรั พย์ (ถ้ามี ) หรื อสภาพแห่ งความเสี ยหายไว้ เพื่ อรอการ
ตรวจสอบจากบริ ษทั ฯ
4. กรณี ทรัพย์สินสูญหายจากการถูกโจรกรรม ให้ผเู ้ อาประกันภัยหรื อผูร้ ับประโยชน์ แจ้งให้เจ้าหน้าที่
ตารวจท้องที่ที่เกิดเหตุ เพื่อทาการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
5. กรณี ความเสี ยหายเกิดจากการกระทาละเมิดของบุคคลภายนอก จะต้องให้ผลู ้ ะเมิดทาบันทึกยอมรับ
ผิด แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผูก้ ระทาละเมิดบ่ายเบี่ยงที่จะไม่ยอมรับผิด ต้องดาเนินการแจ้งความที่สถานีตารวจท้องที่
พร้อมคัดสาเนาบันทึกการแจ้งความของพนักงานสอบสวนเพื่อเป็ นหลักฐาน
6. แจ้งเคลมมายังบริ ษทั ฯ ทันที หลังจากทราบเหตุแห่งความเสี ยหาย
เอกสารประกอบการพิจารณาค่ าสิ นไหมทดแทนประกันอัคคีภัย
1. หนังสื อแจ้งการเกิดเหตุ ที่ลงนามโดยผูเ้ อาประกันภัย พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
2. ภาพถ่ายความเสี ยหายของทรัพย์สินที่เอาปะรกันภัย
3. รายละเอียดของทรัพย์สินและจานวนรายการสรุ ปทรัพย์สินที่เสี ยหาย
4. ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซม / ใบเสร็ จรับเงิน
5. เอกสารประกอบอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น รายงานความเห็ น ผู ้เ ชี่ ย วชาญ (Technical
รายงานการบารุ งรักษา (Maintenance Record) (ถ้ามี)
6. สาเนาบันทึกการแจ้งความของพนักงานสอบสวน / เอกสารที่ค่กู รณี ออกให้ (ถ้ามี)
7. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ อาประกันภัย
8. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ของผูเ้ อาประกันภัย
9 เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี) บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

Report)
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เอกสารประกอบการพิจารณาค่ าสิ นไหมทดแทนประกันภัยเบ็ดเตล็ด
1. หนังสื อแจ้งการเกิดเหตุ ที่ลงนามโดยผูเ้ อาประกันภัย พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
2. ภาพถ่ายความเสี ยหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
3. รายละเอียดของทรัพย์สิน และจานวนรายการสรุ ปทรัพย์สินที่เสี ยหาย
4. ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซม / ใบเสร็ จรับเงิน
5. เอกสาร ประกอบอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เช่ น รายงานความเห็ น ผูเ้ ชี่ ย วชาญ (Technical Report)
รายงานการบารุ งรักษา (Maintenance Record) (ถ้ามี)
6. สาเนาบันทึกการแจ้งความของพนักงานสอบสวน / เอกสารที่ค่กู รณี ออกให้ (ถ้ามี)
7. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ อาประกันภัย
8. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ของผูเ้ อาประกันภัย
9. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี) บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ประกันภัยขนส่ งทางทะเลและขนส่ งภายในประเทศ
เมื่อตรวจสอบพบว่ามีความเสี ยหายเกิ ดขึ้ นกับหี บห่ อและ/หรื อสิ นค้าสู ญหาย ขณะดาเนิ นการ “นา
สิ นค้าออกจากการควบคุมหรื อรับมอบจากท่าเรื อหรื อสนามบิ น” ผูเ้ อาประกันภัยหรื อตัวแทน ต้องติ ดต่อหน่ วยงาน
ผูด้ ูแลรับผิดชอบ เพื่อขอหลักฐานยืนยันว่ามีสินค้าเสี ยหายได้รับความเสี ยหายหรื อสูญหาย ดังนี้
1. ในกรณี ที่ตรวจสอบพบความสูญเสี ยหรื อเสี ยหายของสิ นค้าและหี บห่อขณะทาการรับ สิ นค้าที่โกดัง
ปลายทางต้องขอหลักฐานจากผูร้ ับขนหรื อให้ตวั แทนของผูร้ ับขนลงนามรับรองรายการความสู ญเสี ยหรื อเสี ยหายที่
เกิดขึ้นดังกล่าว หากพบว่ามีความเสี ยหายต่อหี บห่ อภายนอกแต่ไม่ทราบว่าสิ นค้าข้างในจะเสี ยหายหรื อไม่อย่างไร ควร
ทาการถ่ายภาพสภาพความเสี ยหายของหี บห่ อภายนอกไว้เป็ นหลักฐาน จากนั้นทาการเปิ ดหี บห่ อนั้นๆ เพื่ อทาการ
ตรวจสอบสภาพสิ นค้าภายในโดยต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ของหี บห่ อให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
และห้ามทิ้งและ/หรื อทาลายหี บห่อเด็ดขาด
2. ในกรณี ที่ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นเป็ นความรับผิดของบุคคลภายนอก ผูเ้ อาประกันภัยมีหน้าที่จะต้อง
ทาจดหมายแจ้งให้ผรู ้ ับขน, ตัวแทนของผูร้ ับขน หรื อผูท้ ี่ตอ้ งรับผิดชอบในความเสี ยหายที่เกิดขึ้นแก่สินค้าโดยทันที เพื่อ
รักษาสิ ทธิ เรี ยกร้องของท่าน และจัดส่ งสาเนาให้บริ ษทั ประกันภัย และผูเ้ อาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงหรื อยินยอมรับ
การชดใช้ใดๆ จากผูท้ ี่ตอ้ งรับผิดชอบโดยไม่ได้รับการยินยอมหรื อเห็นชอบเป็ นทางการจากบริ ษทั ฯ
3. ผูเ้ อาประกันภัยมีหน้าที่จะต้องรักษาซากทรัพย์ที่เสี ยหายไว้เพื่อทาการส่ งมอบให้บริ ษทั ประกันภัย
หรื อผูอ้ ื่นที่ ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั ฯ หากมี การสู ญหายหรื อซากทรั พย์ตอ้ งเสื่ อมสภาพลง อันเนื่ องมาจากความ
บกพร่ องในการเก็บรักษาของผูเ้ อาประกันภัยมูลค่าที่หายไป จะต้องถูกนามาหักออกจากค่าเสี ยหายที่ตกลงกันหรื อใช้
คืนบริ ษทั ประกันภัย อย่างไรก็ตาม กรณี ที่สภาพของทรัพย์ที่เสี ยหายมีความจาเป็ นต้องรี บดาเนิ นการอย่างหนึ่ ง อย่างใด
โดยเร็ ว เพื่ อ เป็ นการบรรเทาความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น ผูเ้ อาประกันภัย ต้อ งแจ้ง ให้บ ริ ษ ัทฯ ทราบเพื่ อร่ ว มพิ จารณา
ดาเนินการบรรเทาความเสี ยหายดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้าแจ้งเคลมบริ ษทั ฯ ทันที หลังที่ทราบเหตุความเสี ยหาย
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เอกสารประกอบการพิจารณาค่ าสิ นไหมทดแทน
การขนส่ งทางทะเล และขนส่ งภายในประเทศ
1. หนังสื อแจ้งการเกิดเหตุ ที่ลงนามโดยผูเ้ อาประกันภัย พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
2. ภาพถ่ายของสิ นค้าเอาประกันภัยที่ได้รับความเสี ยหาย
3. หนังสื อเรี ยกร้องค่าสิ นไหมไปยังผูข้ นส่ งสิ นค้า
4. ใบกากับสิ นค้า (Invoice) และใบกากับหี บห่อสิ นค้า (Packing List)
5. ใบตราส่ งสิ นค้า (Bill of Lading หรื อ Air Waybill ในกรณี ขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ)
6. เอกสาร อื่ นใดที่ ออกโดยผูข้ นส่ ง หรื อการท่ าเรื อฯ / การท่าอากาศยานฯ ซึ่ งแสดงความเสี ยหาย
หรื อสู ญหายของสิ นค้า ตูค้ อนเทนเนอร์ เช่น Wharf Survey Note, Short & Overland Cargo list,
DMC ฯลฯ
7. หนังสื อตอบรับจากผูข้ นส่ ง (ถ้ามี)
8. เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั ฯ ต้องการเพิ่มเติม (ถ้ามี) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
เอกสารประกอบการรับเงินค่ าสิ นไหมทดแทน
กรณี ผรู ้ ับค่าสิ นไหมทดแทนเป็ นนิติบุคคล
1. หนังสื อรับรองการจดทะเบียนการค้าของบริ ษทั ฯ ประทับตราพร้อมลงนามของผูม้ ีอานาจ
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ ีอานาจ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ ีอานาจ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
กรณี ผรู ้ ับค่าสิ นไหมทดแทนเป็ นบุคคลธรรมดา
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
2. สาเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสาเนาถูกต้อง)
3. หนังสื อมอบอานาจ ( กรณี ไม่ได้มารับด้วยตัวเอง)
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
ระยะเวลาการจ่ ายค่ าสิ นไหมทดแทน
บริ ษ ัท ฯ จะท าจ่ า ยค่ า สิ นไหมทดแทนภายใน 15 วัน นับแต่ วนั ที่ ไ ด้รั บเอกสารที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
เรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทน จากผูเ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้องตามสัญญาประกันภัยครบถ้วน
หรื อตามเวลาที่ตกลงกัน
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การแจ้ งผลการพิจารณาการชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทน
กรณี บริ ษทั ฯ ปฏิเสธการชดใช้เงิน หรื อค่าสิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยหรื อไม่สามารถตกลง
กาหนดจานวนเงิน หรื อค่าสิ นไหมทดแทนได้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผเู ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อผูม้ ีสิทธิ เรี ยกร้อง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่กรณี รับทราบเป็ นหนังสื อ โดยระบุขอ้ เท็จจริ งและเหตุผลของการปฏิ เสธพร้อมข้อ
กฎหมายหรื อเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยหรื อชี้แจงเหตุที่ไม่อาจชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามจานวนที่เรี ยกร้อง
สถานที่และช่ องทางการติดต่ อหน่ วยงานสิ นไหมทั่วไป
บริ ษทั ไทยไพบูลย์ประกันภัย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต ชั้น 15 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทร. 02-246-9635 – 54 ต่อ 4100 - 4104
การประกันภัยรถยนต์
ติดต่ อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 9635 กด 77 ตลอด 24 ชั่วโมง
ขั้นตอนการปฏิบัตเิ มือ่ รถประกันเกิดอุบัตเิ หตุ
1. กรณี สามารถตกลงกันได้และรถคู่กรณี มีการประกันภัย ให้ดาเนินการ ดังนี้
1.1 กรณี ร ถคันเอาประกันภัย และรถยนต์ข องคู่ กรณี มีการประกันภัย รถยนต์ประเภท 1 และ
สามารถระบุได้วา่ ฝ่ ายใดเป็ นฝ่ ายถูกหรื อผิด ให้ท้ งั สองฝ่ ายดาเนินการดังนี้
(ก) ให้ผูเ้ อาประกัน ภัย และผูข้ ับ ขี่ ร ถยนต์คู่ ก รณี กรอกข้อ มู ล และลงลายมื อ ชื่ อ ใน “ใบ
ยืนยันการเกิ ดอุบตั ิ เหตุ” (Knock for Knock Form) ที่ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ประกันภัย
ของคู่ ก รณี อ อกให้ แ ละต่ า งฝ่ ายต่ า งส่ ง มอบ “ใบยื น ยัน การเกิ ด อุ บัติ เ หตุ ” ให้แ ก่ กัน
และสามารถแยกย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ
(ข) ผูเ้ อาประกัน ภัย น า “ใบยื น ยัน การเกิ ด อุ บัติ เ หตุ ” ที่ รั บ จากคู่ ก รณี ม าแจ้ง อุ บ ัติ เ หตุ ที่
บริ ษทั ฯ
หมายเหตุ:
1. การแลก “ใบยื น ยัน การเกิ ด อุ บัติ เ หตุ ” ใช้ไ ด้เ ฉพาะการเกิ ด เหตุ ที่ ไ ม่ มี บุ ค คลใดได้รั บ
บาดเจ็บหรื อเสี ยชี วิต หรื อไม่มีทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (บุคคลอื่ นนอกจากรถยนต์ของ
คู่กรณี ท้ งั สองฝ่ าย) ได้รับความเสี ยหาย
2. รถยนต์ที่ เ อาประกัน เป็ นรถสี่ ล ้อ ที่ มี น้ า หนัก รถรวมบรรทุ ก ไม่ เ กิ น 3 ตัน หรื อรถที่ จ ด
ทะเบียนที่นง่ั ไม่เกิน 15 ที่นง่ั
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.2 การประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่ น ( 2, 3, 2+, 3+) ให้ผูเ้ อาประกันภัยแจ้งให้บริ ษทั ฯ
รับทราบ เพื่อพิจารณาส่ งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอุบตั ิเหตุ
กรณี ที่ไม่สามารถตกลงกันได้ หรื อ รถยนต์คู่กรณี ไม่มีการประกันภัย
2.1 แจ้งบริ ษทั ฯ เพื่อส่ งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอุบตั ิเหตุ
2.2 จดรายละเอียดรถคู่กรณี เช่น ยี่หอ้ รถ, ทะเบียนรถ, ชื่อและที่อยูข่ องผูข้ บั ขี่รถคู่กรณี
2.3 แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจท้องที่ ที่เกิดเหตุเพื่อสรุ ปผลคดี
กรณี มีผไู ้ ด้รับบาดเจ็บ หรื อ เสี ยชีวิต
3.1 ให้รีบนาผูบ้ าดเจ็บส่ งโรงพยาบาล แล้วแจ้งบริ ษทั ฯ เพื่อดาเนินการ
3.2 ในกรณี ผบู ้ าดเจ็บไม่ยอมไปโรงพยาบาลและมีการเรี ยกร้ องค่ารั กษาพยาบาลให้แจ้งบริ ษทั
เพื่อเจรจาค่าเสี ยหายกับผูบ้ าดเจ็บ
3.3 ในกรณี มีผูเ้ สี ยชี วิต ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ตารวจท้องที่ ที่ เกิ ดเหตุ และบริ ษทั ฯ ทราบทันที เพื่ อ
ดาเนินการตรวจสอบการเกิดอุบตั ิเหตุ
กรณี ค่กู รณี ชนแล้วหลบหนี
4.1 หากสามารถจดยี่ห้อ และหมายเลขทะเบี ยนรถคู่กรณี ได้ ให้นารถประกันภัยเข้า แจ้งความ
ต่อเจ้าหน้าที่ตารวจท้องที่ ที่เกิดเหตุ เพื่อดาเนินคดีกบั คู่กรณี
4.2 หากไม่ ส ามารถจดหมายเลขทะเบี ย นรถคู่ ก รณี ได้ ให้ น ารถประกั น เข้า แจ้ ง ความต่ อ
เจ้าหน้าที่ ตารวจท้องที่ ที่ เกิ ดเหตุ แล้วคัดสาเนาบันทึ กการแจ้งความของพนักงานสอบสวน
ไปติดต่อที่บริ ษทั ฯ
เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุและรถถูกยึดไว้ที่สถานีตารวจ
5.1 ให้นาสิ่ งของที่มีค่าออกจากรถแล้วเก็บรักษาไว้
5.2 ในกรณี ไม่ สามารถนาของมี ค่ าออกมาได้ให้แจ้งเจ้า หน้า ที่ ตารวจในคดี บนั ทึ กรายละเอี ย ด
สิ่ งของไว้
5.3 ในกรณี ตอ้ งตรวจสภาพรถยนต์ ผูข้ บั ขี่หรื อผูเ้ อาประกันเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย
กรณี ผขู ้ บั ขี่ถกู ควบคุมตัว เกี่ยวกับอุบตั ิเหตุ
ให้แจ้งบริ ษทั ฯทราบทันที เพื่ อบริ ษทั ฯ จะได้ด าเนิ นการประกันตัว ผูข้ ับ ขี่ (ในกรณี กรมธรรม์
ขยายความคุม้ ครองในเรื่ องการประกันตัวผูข้ บั ขี่ในคดีอาญา)
กรณี เคลมแห้ง
รถประกันประเภท 1 ที่ เกิ ดอุ บตั ิ เหตุ เ ล็กน้อย เช่ น เฉี่ ยวเสา กิ่ งไม้ ให้นารถเข้าแจ้งอุบัติเ หตุ ที่
บริ ษทั ฯ หรื อนารถเข้าซ่อมและแจ้งอุบตั ิเหตุที่อ่ใู นเครื อบริ ษทั ฯ
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กรณีรถประกันสู ญหาย หรือถูกโจรกรรม
1. แจ้งเจ้าหน้าที่ตารวจท้องที่ ที่เกิดเหตุทนั ที
2. แจ้งบริ ษทั ฯ ทันที พร้อมนาส่ งสาเนาบันทึกการแจ้งความของพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับคดี
3. แจ้งหยุดการใช้รถตลอดไป ที่กรมการขนส่ งทางบก
4. ติดต่อเจ้าหน้าที่ตารวจท้องที่ ที่แจ้งความ เพื่อติดตามผลคดี
การจัดซ่ อมรถที่เอาประกันภัย
1. บริ ษ ทั ฯ จะจัด ซ่ อ มรถคันเอาประกัน ให้อยู่ใ นสภาพปกติ โ ดยอู่ในเครื อของบริ ษ ทั ฯ ในกรณี ที่
ต้องเปลี่ ยนอะไหล่ที่มีการเสื่ อมสภาพจากการใช้งาน เช่ น ยางรถ แบตเตอรี่ ฯลฯ ที่ ได้รับความ
เสี ยหายจากอุบตั ิเหตุ บริ ษทั ฯ จะพิจารณาจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ กาหนด
2. ในกรณี ผูเ้ อาประกัน ภัย น ารถที่ เ อาประกัน ไปซ่ อมเอง ผูเ้ อาประกัน ภัย จะต้องแจ้ง ให้บ ริ ษ ัท ฯ
รับทราบ และดาเนินการ ดังนี้
2.1 นาส่ งใบเสนอราคาค่าซ่อมของอู่ที่ผเู ้ อาประกันนารถเข้าซ่อมให้กบั บริ ษทั ฯ
2.2 บริ ษทั ฯ พิจารณาคุมราคาค่าซ่อมตามความเสี ยหายที่แท้จริ ง
2.3 ค่าซ่อมที่นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ คุมราคา ผูข้ บั ขี่หรื อผูเ้ อาประกันภัยเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
2.4 ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนอะไหล่ ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องนาอะไหล่เก่ามาคืนให้กบั บริ ษทั
3. ในกรณี รถประกันที่ ซ้ื อความคุ ม้ ครองซ่ อมห้างให้นารถประกันเข้าซ่ อมที่ ศู นย์บริ การพร้ อมกับ
ติดต่อเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ เพื่อตรวจสอบความเสี ยหาย และคุมราคาที่ศูนย์บริ การ
4. ก่อนนารถเข้าซ่อมทุกครั้งควรตรวจสอบสิ่ งของในรถ และนาออกจากรถที่จะทาการซ่อม
5. เมื่อรถซ่อมเสร็ จแล้ว ให้ตรวจสอบความเรี ยบร้อยก่อนเซ็นรับ หรื อนารถออกจากอู่
6. กรณี ที่ซ่อมไม่เรี ยบร้อยให้แจ้งบริ ษทั ฯ ทราบทันที
7. กรณี ที่ท่านนารถไปซ่อมเอง บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในกรณี อ่ซู ่อมไม่เรี ยบร้อย
การจัดซ่ อมรถคู่กรณีที่เป็ นฝ่ ายถูก
ในกรณี ค่กู รณี ที่เป็ นฝ่ ายถูก นารถไปซ่อมจะต้องแจ้งให้บริ ษทั ฯ รับทราบ และดาเนินการ ดังนี้
1. นาส่ งใบเสนอราคาค่าซ่อมของอู่หรื อศูนย์บริ การ ที่ค่กู รณี นารถเข้าซ่อมให้กบั บริ ษทั ฯ
2. บริ ษทั ฯ พิจารณาคุมราคาค่าซ่อมตามความเสี ยหายที่แท้จริ ง
3. ค่าซ่อมที่นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ คุมราคา คู่กรณี เป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
4. ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนอะไหล่ คู่กรณี จะต้องนาอะไหล่เก่ามาคืนให้กบั บริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดกรณี ทรัพย์สินภายในรถเกิ ดการสู ญหาย รวมทั้ง บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบในกรณี
อู่ซ่อมไม่เรี ยบร้อย
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การจ่ ายค่ าสิ นไหมทดแทน
1. ค่ าสิ นไหมทดแทนตามพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองผู้ประสบภัยจากรถ
1.1 ค่ า รั ก ษาพยาบาล ค่ า ปลงศพเบื้ อ งต้น ท าจ่ า ยภายใน 7 วัน นับ แต่ ว ัน ที่ ไ ด้รั บ เอกสาร
ครบถ้วน
1.2 ค่าชดเชยรายวัน ทาจ่ายภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
1.3 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็ จรั บเงิ น/ค่าปลงศพ ส่ วนเกิ นเบื้ องต้นทาจ่ายภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
1.4 ค่ารั กษาพยาบาลในอนาคต และค่าสิ นไหมทดแทน ทาจ่ายภายใน 7 วัน นับแต่ วนั ที่ ได้รับ
เอกสารครบถ้วนและเจรจาตกลงค่าสิ นไหมทดแทนเสร็ จสิ้ นแล้ว
เอกสารประกอบการตั้งเบิกค่าสิ นไหมทดแทน
1. กรณี บาดเจ็บ / ค่าชดเชยรายวัน
- ใบเสร็ จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
- ใบรับรองแพทย์
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
- สาเนาทะเบียนบ้าน
2. กรณี เสี ยชีวิต
- สาเนามรณบัตร
- สาเนาใบรายงานชันสูตรพลิกศพ
- สาเนาบันทึกการแจ้งความของพนักงานสอบสวน
- ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน หรื อ ส าเนาใบส าคัญ ประจ าตัว คนต่ า งด้า ว และส าเนา
ทะเบียนบ้านผูเ้ สี ยชีวิต
- ส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชน หรื อ ส าเนาใบส าคัญ ประจ าตัว คนต่ า งด้า ว และส าเนา
ทะเบียนบ้านทายาทโดยธรรมผูเ้ สี ยชีวิต
3. กรณี เ รี ย กร้ อ งค่ า รั ก ษาพยาบาลในอนาคตและค่ า สิ น ไหมทดแทน และเอกสารประกอบการ
เจรจา
- ใบรับรองแพทย์
- เอกสารรับรองรายได้
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2. ค่ าสิ นไหมทดแทนรถยนต์ ภาคสมัครใจ (ประเภท 1, 2, 3, 2+ และ 3+)
1. รถประกัน/คู่กรณี เข้าซ่อมอู่ในเครื อ บริ ษทั ฯ ทาจ่ายค่าซ่อมให้กบั อู่โดยตรง
2. รถประกัน /คู่ กรณี น ารถไปด าเนิ นการจัด ซ่ อ มเองให้ส่ งใบเสนอราคาค่ า ซ่ อมเพื่ อคุ ม ราคา
ค่ า ซ่ อม ท าจ่ ายภายใน 10 วัน นับแต่ วนั ที่ เจรจายุติ หรื อวันที่ ส่ งมอบใบเสร็ จรั บเงิ นค่ าซ่ อม
หรื อนารถที่ซ่อมเสร็ จมาตรวจสภาพ
3. รถประกันที่ ซ้ื อความคุ ม้ ครองซ่ อมห้า งให้ส่งใบเสนอราคาค่ าซ่ อม หรื อ นัดหมายเจ้าหน้า ที่
บริ ษทั ฯ เพื่อตรวจสอบความเสี ยหายและคุมราคาที่ศูนย์ซ่อม ทาจ่ายเมื่อรถซ่ อมเสร็ จ (กรณี ศูนย์
ยอมรับค่าซ่อมจากทางบริ ษทั ฯ) หรื อทาจ่ายคืนผูเ้ อาประกันภัยภายใน 10 วันนับแต่วนั ที่ส่งมอบ
ใบเสร็ จรับเงินค่าซ่อมให้บริ ษทั ฯ (กรณี ที่ผเู ้ อาประกันภัยสารองจ่าย)
4. รถประกันเสี ยหายสิ้ นเชิง (Total Loss) ทาจ่ายภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
พร้อมนาส่ งเอกสารประกอบการตั้งเบิกค่าสิ นไหมทดแทน ดังนี้
- ทะเบียนรถพร้อมลงนามผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์
- ชุ ดโอนกรรมสิ ทธิ์ และหนังสื อมอบอานาจของกรมการขนส่ งทางบกพร้ อมลงนามผูโ้ อน
และผูม้ อบอานาจ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- หนังสื อรับรองการจดทะเบียน กรณี เจ้าของรถเป็ นนิติบุคคล
- ชุดกุญแจสารอง
- กรณี รถยนต์ติดสัญญาเช่ าซื้ อต้องมี เอกสารเพิ่มเติ มจากบริ ษทั ผูใ้ ห้เช่ าซื้ อโดยบริ ษทั ผูใ้ ห้เช่ า
ซื้ อเป็ นผูจ้ ดั ทาเอกสาร
5. รถประกันสูญหาย หรื อ ถูกโจรกรรม (ประเภท 1, 2, และ2+ ) ทาจ่ายภายในระยะเวลาที่
ประกาศหรื อกฎหมายกาหนด (15 วัน หรื อ 45 วัน แล้วแต่กรณี ) นับแต่วนั ที่ได้รับเอกสาร
ครบถ้วน ดังนี้
- สาเนารายงานประจาวันเกี่ยวกับคดี
- ทะเบียนรถพร้อมลงนามผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ และแจ้งหยุดการใช้รถที่กรมการขนส่ งทางบก
- ชุ ดโอนกรรมสิ ทธิ์ และ หนังสื อมอบอานาจ ของกรมการขนส่ งทางบกพร้อมลงนามผูโ้ อน
และผูม้ อบอานาจ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- หนังสื อรับรองการจดทะเบียน กรณี เจ้าของรถเป็ นนิติบุคคล
- ชุดกุญแจสารอง
- กรณี รถยนต์ติดสัญญาเช่ าซื้ อ ต้องมีเอกสารเพิ่ มเติ มจากบริ ษทั ผูใ้ ห้เช่ าซื้ อโดยบริ ษทั ฯ ผูใ้ ห้
เช่าซื้ อเป็ นผูจ้ ดั ทาเอกสาร
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6. กรณี มีผไู ้ ด้รับบาดเจ็บ/เสี ยชีวิต (ส่ วนเกินพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถทาจ่าย
ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน
หมายเหตุ: ใช้เอกสารประกอบการตั้งเบิก เหมือนกับการตั้งเบิกค่าสิ นไหมทดแทนตาม
พระราชบัญญัติ คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
7. กรณี ทรัพย์สินได้รับความเสี ยหาย ทาจ่ายภายใน 10 วัน นับจากได้เจรจายุติค่าเสี ยหาย
การแจ้ งผลการพิจารณาการชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทน
กรณี บริ ษทั ฯ ปฏิ เ สธการชดใช้เ งิ น หรื อค่ า สิ นไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย หรื อไม่ สามารถ
ตกลงกาหนดจานวนเงิ น หรื อค่าสิ นไหมทดแทนได้ บริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ผเู ้ อาประกันภัย ผูร้ ับประโยชน์ หรื อ ผูม้ ีสิทธิ
เรี ยกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยแล้วแต่กรณี รับทราบเป็ นหนังสื อ โดยระบุขอ้ เท็จจริ งและ เหตุผลของการปฏิ เสธ
พร้อมข้อกฎหมายหรื อเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยหรื อชี้ แจงเหตุที่ไม่อาจ ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามจานวนที่
เรี ยกร้อง
2. กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษทั รวมถึงรายละเอียดในการดาเนินการ
ตามกรอบและกระบวนการดังกล่ าว
2.1

กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษทั
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อบทบาทของคณะกรรมการบริ ษทั ในฐานะที่ เป็ นตัวแทนประกันวินาศภัยของ
ผูถ้ ือหุน้ ในการกาหนดนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการ รวมถึงการบริ หารความเสี่ ยงภัย และรวมถึงการ
กาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Corporate Plan) การกาหนดระดับความสามารถในการรองรับความเสี่ ยงภัย (Risk Appetite)
ประเภทของความเสี่ ย งภัย ที่ บ ริ ษ ัท เข้า ไปรองรั บ (Risk Profile) การก าหนดนโยบายบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk
Management) การอนุ มตั ิ งบประมาณ แผนงาน เป้ าหมายต่างๆ นอกเหนื อไปจากการติ ดตามดูแลการดาเนิ นการให้
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพสูงสุ ดบนความโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษทั
1. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น ในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อกาหนดทิ ศทางการดาเนิ นการของบริ ษทั การ
แสดงความเห็นซักถาม และลงมติตดั สิ นใจในการดาเนินการหรื อไม่ดาเนินการในเรื่ องต่างๆ
2. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
3. คานึ งถึงผลประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย เช่ น ผูถ้ ือหุ น้ ภาครัฐ พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี่ คู่คา้ คู่แข่งขัน
และต่อสังคมและส่ วนรวม
4. มีการเปิ ดเผยข้อมูลและมีความโปร่ งใส
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การควบคุมภายใน
1. บริ ษทั จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีและมีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นไปอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ร ายงานทางการเงิ น ที่ ถู ก ต้อ ง เชื่ อถื อ ได้ ตลอดจนมี ก ารปฏิ บัติ ใ ห้เ ป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. การควบคุมภายใน หมายถึ ง กระบวนการ แผนการจัดองค์กร ระบบงาน และวิธีการซึ่ งมีอยู่ภายใน
องค์การ ซึ่ งได้รับการออกแบบไว้โดยคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เพื่อให้เกิดความ
มัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับ
- ความเชื่อถือได้และความมีคุณภาพสมบูรณ์ของข้อมูล
- การปฏิบตั ิตามนโยบาย แผนงาน วิธีการ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ
- การดูแล ป้ องกัน ระวังรักษาทรัพย์สินของบริ ษทั
- การใช้ทรั พยากรอย่า งประหยัด มี ประสิ ทธิ ภาพ และบรรลุวตั ถุประสงค์แ ละเป้ าหมายของการ
ดาเนินงานหรื อแผนงานที่กาหนดไว้
3. องค์ประกอบของการควบคุมภายใน จาแนกออกเป็ น 5 องค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่ องสัมพันธ์กนั ซึ่ งมาจาก
วิถีทางที่ผบู ้ ริ หารดาเนินธุรกิจและเชื่อมโยงเข้าเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับกระบวนการทางการบริ หาร ซึ่ ง
ได้แ ก่ สภาพแวดล้อ มของการควบคุ ม (Control Environment) การประเมิ นความเสี่ ย ง (Risk
Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสารในองค์กร
(Information and Communication) และการติดตามและประเมินผล (Monitoring)
4. ผูต้ รวจสอบภายใน กาหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน รวมถึงการทดสอบและการประเมินความ
เพียงพอและความมีประสิ ทธิ ภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์ กร รวมถึงคุณภาพของการ
ปฏิบตั ิงานภายในองค์กร ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
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2.2

โครงสร้ างองค์ กรของบริษทั
โครงสร้างองค์กร บริษ ัท ไทยไพบูลย์ประก ันภ ัย จาก ัด (มหาชน)

สายงานการตลาดธุรกิจ

สายงานประก ันภ ัยต่อ

สายงานบ ัญชีและการเงิน

1. ส่วนการตลาดธุรกิจ 1

1. ส่วนประกันภัยต่อ

1. ส่วนบัญชี

2. ส่วนการตลาดธุรกิจ 2

ส่วนลงทุน

2. ส่วนการเงิน

3. ส่วนการตลาดธุรกิจ 3

สายงานร ับประก ันภ ัย

4. ส่วนการตลาดธุรกิจ 4

1. ส่วนรับประกันภัยรถยนต์

สายงานวางแผนและงบประมาณ

2. ส่วนรับประกันภัยทั่ วไป

1. ส่วนวางแผนและงบประมาณ

สายงานการตลาดต ัวแทน
1. ส่วนการตลาดตัวแทน 1

่ ง
สายงานบริหารความเสีย

สายงานทร ัพยากรบุคคล

2. ส่วนการตลาดตัวแทน 2

่ ง
1. ส่วนบริหารความเสีย

1. ส่วนทรัพยากรบุคคล

3. ส่วนการตลาดตัวแทน 3

2. ส่วนคณิตศาสตร์ประกันภัย

4. ส่วนการตลาดตัวแทน 4

สายงานธุรการ
สายงานสินไหม

1. ส่วนธุรการ

สายงานส่งเสริมการตลาด

1. ส่วนสินไหมรถยนต์

1. ส่วนบริการการตลาด

2. ส่วนสินไหมทั่ วไป

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

่ สารองค์กรและสือ
่ สารการตลาด
2. ส่วนสือ

3. ส่วนการจ่ายสินไหม

1. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.3

โครงสร้ างการจัดการของบริษทั
คณะกรรมการ ประกอบด้ วย
1. นายไชย
ไชยวรรณ
2. นางชัชฎา มาลากุล ณ อยุธยา
3. นางสาววีณา ไชยวรรณ
4. นายอาทร
วงศ์ธนกุล
5. นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา
6. นายธนาธิ ป วิทยะสิ รินนั ท์
7. นายยูจีน
ฟง จูน เซี ยง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
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บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการ
1. ปฏิบตั ิ หน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ (Good Faith) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) เปิ ดเผย
ข้อมูล (Disclosure) และมี ค วามโปร่ งใส (Transparency) ในการด าเนิ นงานและตัด สิ นใจ เพื่ อ
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั
2. ตัดสิ นใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ (Fully Informed Basis) และใช้ความรอบคอบ ระมัดระวัง
(Prudence) และปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว (Conflict of Interest)
3. ปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย (Policy holder) ผูเ้ กี่ ยวข้อง (Stakeholder) อย่างเป็ นธรรมโดย
คานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือกรมธรรม์ประกันภัย ผูเ้ กี่ยวข้องในการตัดสิ นใจ
4. กาหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริ ษทั
5. ติดตาม (Monitoring) ควบคุม (Control) การดาเนิ นงานของฝ่ ายจัดการ เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล
(Check and Balance)
6. จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมองค์ประกอบ หรื อโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดให้
มีความเหมาะสม
7. หลีกเลี่ยงการดาเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะผู้บริหาร ประกอบด้ วย
1. นายไชย
ไชยวรรณ
ประธานอานวยการบริ หาร
2. นางชัชฎา
มาลากุล ณ อยุธยา รองประธานอานวยการบริ หาร
3. นายอาทร
วงศ์ธนกุล
กรรมการอานวยการบริ หาร
4. นายยูจีน
ฟง จูน เซี ยง
กรรมการผูจ้ ดั การ
5. นางสาวจุฑาทิพย์ บัณฑิตเสน
ผูจ้ ดั การฝ่ าย สายงานบริ หารความเสี่ ยง และส่ วนรับประกันภัยรถยนต์
6. นายวศิน
วิกิณิยะธนี
ผูจ้ ดั การฝ่ าย สายงานประกันภัยต่อ และส่ วนรับประกันภัยทัว่ ไป
7. นายชุมพร
ฉลาดกิจศิริกลุ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าย สานักตรวจสอบภายใน
8. นางสาวศุภลักษณ์ บุญภักดี
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าย สายงานบัญชีและการเงิน
9. นายวิวิทย์
วีรชัย
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าย สายงานธุรการ
10. นายศราวุธ
ลวพิมล
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายส่ วนสิ นไหมรถยนต์และส่ วนการจ่ายสิ นไหม
11. นายชัยมงคล
สุ งสุ วรรณ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าย ส่ วนสิ นไหมทัว่ ไป
12. นายอุทยั
สรรเสริ ญศักดิ์ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ าย สายงานการตลาดตัวแทน
13. นายบรรพจน์
ลี้ผดุง
ผูจ้ ดั การอาวุโส ส่ วนวางแผนและงบประมาณ และส่ วนทรัพยากรบุคคล
14. นายบัญชา
โรจนปัญญานนท์ ผูจ้ ดั การ ส่ วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
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บทบาทหน้ าที่ของผู้บริหาร
1. นโยบายและการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ (Shareholders Policy)
- มุ่ งมัน่ ด าเนิ นธุ ร กิ จให้มีผ ลประกอบการที่ ดี สามารถสร้ า งผลกาไรให้เ ติ บ โตอย่า งต่ อเนื่ อง และ
มัน่ คง
- ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจดาเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริ สุทธิ์ ด า เ นิ น
ธุรกิจ ด้วยความรอบคอบ และโปร่ งใส และดาเนินการใดๆ ด้วยความเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือ หุ ้ น ทุ ก
ราย
- เสริ มสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในระยะยาว
- รายงานให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ทราบถึ ง สถานการณ์ ข ององค์ ก รโดยสม่ า เสมอและครบถ้ว นตามความ
เป็ นจริ ง
- รายงานให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบถึ งแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุ ผ ล
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
- หลี ก เลี่ ย งการแสวงหาผลประโยชน์ ใ ห้ ต นเอง และผู ้อื่ น โดยใช้ข ้อ มู ล ใดๆ ของบริ ษ ัท ซึ่ งยัง
ไม่ ไ ด้เ ปิ ดเผยต่ อ สาธารณะหรื อด าเนิ น การใดๆ ในลัก ษณะที่ อ าจก่ อ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ขององค์กร
2. นโยบายและการปฏิบตั ิต่อภาครัฐ และหน่วยงานที่กากับดูแล (Government Policy)
- สนับสนุนการดาเนินงานของภาครัฐ
- ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ และนโยบายของหน่วยงานกากับ ดูแลอย่างเคร่ งครัด
- ให้การส่ งเสริ มและสนับ สนุ นให้เกิ ด ความร่ วมมื อในกิ จกรรมต่ างๆ ของหน่ วยงานภาครั ฐ เพื่ อ
ร่ วมเสริ มสร้างความมัน่ คงและเจริ ญเติบโตให้กบั ประเทศชาติ
3. นโยบายและการปฏิบตั ิต่อพนักงาน (Employees Policy)
- ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อพนักงาน
- ดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมในที่ทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- การแต่ งตั้ง และโยกย้า ยพนักงาน รวมถึ งการให้รางวัล และการลงโทษ ต้องกระทาด้วยความ
สุ จริ ต และตั้งอยูบ่ นพื้นฐานความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
- ให้ค วามส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถ และทัก ษะของพนัก งาน โดยให้โ อกาส
อย่างทัว่ ถึง และสม่าเสมอ
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
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2.4 คณะกรรมการชุดย่ อย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นางสาวขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา
2 นายธนาธิ ป วิทยะสิ รินนั ท์
3. นายอาทร
วงศ์ธนกุล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนำจหน้ ำที่
(1) สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่ อถือได้ มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่สาคัญโดยครบถ้วนและเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
(2) สอบทานและประเมินผลให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและ
ระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม มีประสิ ทธิ ผล และรัดกุม ตามกรอบ ที่ได้รับการยอมรับ
เป็ นมาตรฐานสากล รวมถึงกาหนดอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อกาหนดของสานักงาน คปภ.
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีผบู ้ ริ หาร
เข้าร่ วมประชุมด้วย อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
(5) ให้ขอ้ เสนอแนะแก่ฝ่ายบริ หารเพื่อการกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรื อมีขอ้ สงสัยว่ามี
รายการหรื อการกระทา ดังต่อไปนี้
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต มีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรื อกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของ
บริ ษทั
(6) แสดงความเห็ น ประกอบรายงานผลการประเมิ น การควบคุ ม ภายในของบริ ษ ทั โดยรวมต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั
(7) ปฏิ บตั ิ การอื่ นใดตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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2.4.2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
1.1 นายอาทร
วงศ์ธนกุล

ประธานคณะกรรมการ
1.2 นางชัชฎา
มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการ
1.3 นายยูจีน
ฟง จูน เซี ยง
กรรมการ
1.4 นางสาวศุภลักษณ์ บุญภักดี
กรรมการ
1.5 นางสาวจุฑาทิพย์ บัณฑิตเสน
กรรมการและเลขานุการ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
2.1 กาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
โดยครอบคลุมความเสี่ ยงที่สาคัญ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์, ความเสี่ ยงด้าน
การประกันภัย, ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่ อง, ความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การ, ความเสี่ ยงด้า น
การตลาด และความเสี่ ยงด้านเครดิต
2.2 ประเมิ นความเพียงพอของมาตรการบริ หารความเสี่ ยงรวมถึ งประสิ ทธิ ภาพในการบริ หาร
ความเสี่ ยงของบริ ษทั ให้อยูใ่ นระดับความเสี่ ยงที่บริ ษทั ยอมรับได้
2.3 ติ ด ตามสถานะความเสี่ ย งรวมถึ ง ความคื บ หน้า ในการบริ ห ารความเสี่ ย ง และสิ่ ง ที่ ต ้อ ง
ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริ หารความเสี่ ยง และนโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยงและกลยุทธ์ที่กาหนดตามความเหมาะสม
2.4 ควบคุมดูแลการจัดทาแผนธุ รกิจ 3 ปี ของส่ วนบริ หารความเสี่ ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั
2.5 ควบคุ มดู แ ลการจัด ท ารายงานสรุ ป สถานะความเสี่ ย ง และสรุ ป รายงานการปฏิ บัติ ต าม
มาตรการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
2.6 ทบทวนกรอบการบริ หารความเสี่ ยงและนโยบายบริ หารความเสี่ ยงอย่างน้อยปี ละครั้งหรื อทุก
ครั้ งที่เกิดเหตุการณ์สาคัญที่ อาจส่ งผลกระทบต่อความมัน่ คงทางการเงิ นของบริ ษทั อย่างมี
นัยสาคัญ
2.7 ขอบเขตการบริ หารความเสี่ ยงครอบคลุมถึงกิจกรรมหลักของบริ ษทั ดังนี้
- การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
- การเก็บเบี้ยประกันภัย
- การพิจารณารับประกันภัย
- การจัดการค่าสิ นไหมทดแทน
- การประกันภัยต่อ
- การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
- การประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้สิน
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2.4.3 คณะกรรมกำรลงทุน
1.1 นายวานิช ไชยวรรณ
1.2 นายไชย ไชยวรรณ
1.3 นางวิไลพร มุ่งศิริ
1.4 นางชัชฎา มาลากุล ณ อยุธยา
1.5 นายอาทร วงศ์ธนกุล
1.6 นายยูจีน ฟง จูน เซี ยง
1.7 นางสาวภาณุ มาศ ไชยสุ ทธิ นนั ท์

ประธานที่ปรึ กษาคณะกรรมการลงทุน
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการลงทุน
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการลงทุน
ประธานคณะกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
กรรมการลงทุน
เลขานุการ

ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1.1 จัดทากรอบนโยบายลงทุนและวงเงินอนุมตั ิการลงทุนตามประเภทการลงทุน เพื่อขออนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั
1.2 พิจารณาอนุมตั ิแผนการลงทุนและบริ หารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนและนโยบาย
บริ หารความเสี่ ยง
1.3 กากับการลงทุ นตามกรอบนโยบายการลงทุ น นโยบายบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ และ
ตามข้อกาหนดของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้องรวมถึ งหลักธรรมาภิ บาล ความโปร่ งใส และการ
ป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนของบริ ษทั ฯ
1.4 พิ จารณาอนุ มตั ิ การลงทุ นในสิ นทรั พย์ทุกประเภทของผูอ้ อกตามขอบเขตอานาจการอนุ มตั ิ
วงเงินในแต่ละคราว
1.5 กากับดูแลระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ ใช้ประกอบการลงทุนให้มีความเพียงพอต่ อการ
ดาเนินงาน
1.6 พิจารณาคัดเลือกผูร้ ับฝากสิ นทรัพย์ และความเหมาะสมของสัญญาว่าจ้างผูร้ ับฝากสิ นทรัพย์
1.7 ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษาสิ นทรัพย์หนุนหลังไว้เอง
1.8 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
2.5 การสรรหาและการแต่ งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
หลักเกณฑ์ในการสรรหา
1. พิจารณาจากความรู ้ ความชานาญ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อเข้ามาบริ หารและสามารถ
อุทิศเวลาในการทางานอย่างเต็มที่
2. พิจารณาด้วยความโปร่ งใส และเป็ นธรรม
3. ดูลกั ษณะความสามารถ และความเหมาะสม
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2.6 นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทน (Remuneration Policy)
1. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูก้ าหนดค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน สวัสดิการต่างๆ
รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ ริ หาร
2. คณะกรรมการเป็ นผูป้ ระเมิ นผล และพิ จารณาค่ าตอบแทน เงิ นเดื อน การขึ้ นเงิ นเดื อน สาหรั บ
คณะกรรมการของบริ ษทั รวมถึ งกรรมการผูจ้ ดั การ โดยการจ่ายผลตอบแทนจะสัมพันธ์กบั ผล
การปฏิบตั ิงานตามเป้ าหมายที่ได้วางไว้
3. การบริ หารความเสี่ ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริ หารสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ น
(Asset liability Management ALM)
3.1 การบริหารความเสี่ ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM)
การดาเนินกิจกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั เป็ นการกาหนดกลยุทธ์ การวางแผน การจัดการ การชี้ นา
และการควบคุมกิจกรรมต่างๆขององค์กรด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบจากการสูญเสี ยเนื่องมาจากเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ต้ งั ใจ เป้ าหมายของการบริ หารความเสี่ ยงไม่เพียงเพื่อสามารถจัดการกับความเสี่ ยงต่างๆออกจาก
กิจกรรมของบริ ษทั ฯเท่านั้น แต่ยงั เป็ นการรับรองว่าบริ ษทั ฯมีความมุ่งมัน่ ในการบริ หารความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ เพื่อเพิ่มโอกาสและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯมีความมุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ งโดยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพมากกว่า
การมุ่งเพิ่มผลกาไรเพียงอย่างเดียว โดยอาศัยความมัง่ คงและความยัง่ ยืนที่มีทาให้บริ ษทั ฯสามารถสร้างมูลค่าระยะยาว
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ผ่านการบริ การจัดการความเสี่ ยงและการรับเอาความเสี่ ยงที่สามารถประเมินและควบคุมได้
บริ ษทั ฯได้ให้ความสาคัญกับการบริ หารความเสี่ ยงเนื่ องจากเป็ นพื้นฐานที่สนับสนุนการบริ หารจัดการและ
เป็ นส่ วนสาคัญในการกากับดูแลกิจการ บริ ษทั ฯเชื่ อมัน่ ว่าการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพภายในองค์กรนั้น
เป็ นส่ วนสาคัญต่อการบรรลุ พันธกิจ และเป้ าหมายทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นหน้าที่ของบุคคลากรทุกคนในบริ ษทั ฯ ความเสี่ ยงต่างๆจะได้รับการจัดการให้อยู่
ในระดับความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯยอมรับได้( Risk Appetite) และเป็ นไปตามหลักการในการที่จะรับเอาความเสี่ ยงไว้เอง
ดังนั้นบุ คคลากรทุ กคนในองค์กรทราบถึ งข้อจากัดในการบริ หารความสี่ ยงว่า การบริ หารความเสี่ ยงไม่ได้เป็ นการ
ประกันว่าบริ ษทั ฯจะไม่มีความเสี่ ยงใดๆอีกเลย หากแต่การบริ หารความเสี่ ยงนั้นจะเข้ามาช่วยสนับสนุนในการตัดสิ นใจ
ภายใต้ขอ้ จากัดของข้อมูลที่ มีอยู่ การวิเคราะห์ความเสี่ ยง และบุคคลที่ เกี่ ยวข้องในการประเมินความเสี่ ยง เพื่อจัดทา
ทะเบียนความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯทั้งในระดับบริ ษทั และระดับหน่วยงาน เพื่อการบริ หารความเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภาพโดย
แบ่ งตามความเสี่ ย งแต่ ละด้า นขององค์กรให้บรรลุ ผ ลการด าเนิ นงานที่ เ กิ ด จากการมี ส่ วนร่ วมของหน่ วยงานและ
บุคคลากรในทุกระดับในบริ ษทั ฯ
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แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ ยง
1. การบริ หารความเสี่ ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk) เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่
ความรุ นแรง และเวลาที่เกิดความเสี ยหายที่เบี่ยงเบนจากสมมติฐานที่ใช้ในการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
การคานวณเงินสารอง และการพิจารณารับประกันภัย บริ ษทั ฯมีกระบวนการติดตามและวิเคราะห์ผลการ
รับประกันภัยของผลิตภัณฑ์ที่นาออกจาหน่ ายในทุกๆ เดือน เพื่อนามาใช้ในการพิจารณาปรับปรุ งหรื อ
ยกเลิกผลิตภัณฑ์ และมีการทบทวนความเพียงพอของอัตราเบี้ยประกันภัยและอัตรากาไรของผลิตภัณฑ์
เพื่อให้แน่ใจว่าสิ นค้ามีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับของบริ ษทั ได้
2. การบริ หารความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากการกาหนดนโยบาย แผนกล
ยุทธ์ แผนการดาเนินงาน และการนาไปปฏิบตั ิใช้อย่างไม่เหมาะสม หรื อไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย
เป้ าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการณ์แข่งขันและสภาพแวดล้อม อันส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั
ซึ่ งบริ ษทั ได้แต่งตั้ง คณะอานวยการบริ หาร( Executive Committee) เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดกลยุทธ์
แผน 3 ปี ทิศทางการขยายงาน และแผนรองรับการขยายงานของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถจัดการกับ
ความเสี่ ย งด้า นกลยุ ท ธ์ ไ ด้อ ย่ า งเหมาะสมและอยู่ใ นระดับ ที่ ย อมรั บ ได้ ความเสี่ ย งด้า นประกัน ภัย
(Insurance Risk) หมายถึง ความเสี่ ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุ นแรง และเวลาที่เกิดความ
เสี ยหายที่เบี่ยงเบนจากสมมติฐานที่ใช้ในการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การคานวณเงินสารอง และการ
พิจารณารับประกันภัย
3. การบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากการที่บริ ษทั ไม่สามารถ
ชาระหนี้ สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกาหนด เนื่ องจากไม่สามารถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่
สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรื อไม่สามารถหาเงินมาชาระได้ บริ ษทั ฯได้มีการจัดทางบประมาณ
เงินสดทั้งด้านสิ นทรัพย์และด้านหนี้สิน เพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯมีเงินสดเพียงพอชาระหนี้
4. การบริ หาร ความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิการ (Operation Risk) เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากความล้มเหลว ความ
ไม่เพียงพอ หรื อความไม่เหมาะสมของบุคลากร กระบวนการปฏิบตั ิงานภายใน ระบบงาน หรื อเกิดจาก
เหตุปัจจัยภายนอก จะรวมไปถึงความเสี่ ยงด้านชื่ อเสี ยงและความเสี่ ยงด้านการปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย ซึ่ ง
บริ ษทั ฯได้มีแนวทางในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเหตุการณ์ความเสี ยหาย เพื่อ
ประเมินความเสี่ ยงจากการดาเนินงานและในส่ วนของระบบการบริ หารความต่อเนื่ องทางธุ รกิจ( Business
Continuity Management ) เพื่อให้การดาเนิ นธุ รกิจและการพื้นฟูธุรกิจจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นมีความ
สอดคล้องกัน และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการความเสี่ ยงในอนาคต

28

5. การบริ หารความเสี่ ยงด้านตลาด (Market Risk) เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
ของสิ นทรัพย์ที่ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ราคาตราสารทุน และราคา
สิ นค้าโภคภัณฑ์
- ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็ นความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยอันส่ งผลให้มูลค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องกัน บริ ษทั ฯ
จึ งมี แนวทางในการบริ หารจัดการความเสี่ ยงเพื่ อลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย ด้วยการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้ สิน(Asset Liability Management )ให้อ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในระดับที่ ใกล้เคี ยงกัน อีกทั้งมีการพิจารณาการลงทุนให้
สอดคล้องกับประเภทที่หน่วยงานกากับดูแลเป็ นผูก้ าหนด
6. การบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต (Credit Risk) เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิ ตาม
ภาระที่ ตกลงไว้กบั บริ ษทั รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ ยงด้านเครดิต บริ ษทั ฯมี
แนวทางในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง โดยกาหนดอันดับความน่าเชื่ อถือของคู่คา้ รวมทั้งการลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีอนั ดับความน่าเชื่อถือและประเภทที่หน่วยงานกากับดูแลเป็ นผูก้ าหนด
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3.2 การบริหารสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ น (Asset Liability Management : ALM)
การบริ หารสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยมีคณะกรรมการลงทุนและหน่ วยงานลงทุนเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการลงทุน
ซึ่ งการลงทุ นส่ วนใหญ่ลงทุ นในสิ นทรั พย์ที่มีสภาพคล่องสู งและความเสี่ ยงต่ า เช่ น พันธบัตร และเงิ นฝากธนาคาร
ส่ วนการบริ หารหนี้ สินของบริ ษทั ฯ มีหน่วยงานคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการคานวณหนี้ สินด้านการ
รับประภัย ซึ่ งการบริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวของบริ ษทั จะมีการตรวจสอบสภาพคล่องอย่างสม่าเสมอ
ข้อมูลเชิงปริ มาณมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

ปี 2561

ปี 2560

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

สินทรัพย์ลงทุน (Total Investment Assets)

1,485.55

1,526.52

1,407.91

1,452.69

สินทรัพย์สภาพคล่อง (Total Liquid Assets)

1,462.28

1,462.28

1,384.58

1,384.58

หนี้สินรวม
หนี้สินตามสัญญาประกันภัย

915.33

916.27

724.67

716.45

575.25

582.67

466.6

468.01

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้ สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์
หลักในการกากับความมัน่ คงทางการเงิ นของบริ ษทั ประกันภัย และเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั มีความสามารถในการจ่าย
ผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัย
4. ความเสี่ ยงจากการรั บประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ ได้ และมีนัยสาคัญอันอาจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงินของ
บริ ษัท การบริ หารจัดการประกันภัยต่ อ ความเชื่ อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ ยงจากการรั บประกันภัย และการ
กระจุกตัวจากการรับประกันภัย
การบริ หารจัด การความเสี่ ยงจากการรั บประกันภัย ของบริ ษ ทั ฯ โดยจัด ให้มีการทบทวนนโยบายการรั บ
ประกันภัยประเภทต่างๆ และกลยุทธ์การบริ หารการประกันภัยต่อเป็ นประจาทุกปี กาหนดกระบวนการพิจารณารับ
ประกันภัยที่ ครอบคลุมความเสี่ ยงและกาหนดเงื่อนไขการรับประกันภัยที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ ยงภัยที่
แท้จริ ง บริ ษทั ฯมีกระบวนการติดตามและวิเคราะห์ผลการรับประกันภัยของผลิตภัณฑ์ที่นาออกจาหน่ายในทุกๆ เดือน
เพื่อนาผลที่ ได้จากการวิเคราะห์ มาใช้ในการพิจารณาปรับปรุ งหรื อยกเลิกผลิตภัณฑ์ และมีการทบทวนความเพียงพอ
ของอัตราเบี้ ยประกันภัยและอัตรากาไรของผลิ ตภัณฑ์เพื่ อให้แน่ ใจว่าสิ นค้ามี ความสอดคล้องกับระดับความเสี่ ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริ ษทั
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บริ ษทั ฯยังคงคานึ งถึงการกระจุกตัวจากการรับประกันภัยและการทาประกันภัยต่อ โดยจัดให้มีกลยุทธ์การ
บริ หารการประกันภัยต่อให้สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้(Risk Appetite)และระดับความเสี่ ยงสุ งสุ ดที่ยอมรับได้
( Risk tolerance)ของบริ ษทั รวมทั้งกาหนดสัดส่ วนในการรับประกันภัยไว้เองสู งสุ ด( Maximum Retention)ต่อความ
ความเสี่ ยงภัยตามแต่ละประเภทของการรับประกันภัย และกระจายความเสี่ ยงในการรับประกันภัยจากลูกค้า ในกลุ่ม
ต่ างๆโดยและโอนความเสี่ ยงไปยังบริ ษทั รั บประกันภัย ต่ อโดยเน้นบริ ษทั รั บประกันภัยต่ อที่ มีค วามแข็งแกร่ งทาง
การเงินเป็ นหลัก ตลอดจนจัดให้มีสัญญาประกันภัยต่อแบบความเสี ยหายส่ วนเกิน (Excess Of Loss) เป็ นเครื่ องมือใน
การป้ องกันและควบคุมความเสี่ ยงภัยไม่ให้เกิดความผันผวนและกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริ ษทั ฯ
ข้อมูลเชิงปริ มาณมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
สารองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจากบริ ษทั ประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

หน่วย : ล้านบาท
จานวน
329.99
43.00
0.91

5. มูลค่ า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้ ิ นจากสั ญญาประกันภัย
สารองประกันภัยสาหรับสั ญญาประกันภัยระยะยาว
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาระยะยาวเป็ นยอดสารองสะสมตั้งแต่เริ่ มทาประกันถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงานสาหรั บกรมธรรม์ที่มีผ ลบังคับอยู่ ส ารองดังกล่ า วตั้งขึ้ นส าหรั บชดใช้ค่ าสิ นไหมทดแทนตามกรมธรรม์ที่
ประมาณว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต บริ ษทั ฯคานวณสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว โดยอ้างอิงตามวิธี
สารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation: GPV) โดยข้อสมมติสาคัญที่ใช้ในการคานวณ
ประกอบด้วย อัตรามรณะ อัตราค่ าใช้จ่ายเกี่ ยวกับการขายและบริ หารงานซึ่ งเป็ นค่ าประมาณการที่ ดีที่สุดของภาระ
ผูกพันตามสัญญาประกันภัย ณ ขณะนั้น (Best-estimate assumption) และอัตราคิดลด
สารองเบีย้ ประกันภัย
เงินสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
บริ ษทั ฯ ตั้งเงินสารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้ตามกฎเกณฑ์ในประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ เรื่ องการ
จัดสรรเงินสารองสาหรับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ตกเป็ นรายได้ของบริ ษทั ประกันวินาศภัยดังนี้
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ประเภทการประกัน

วิธีการคานวณเงินสารอง

- การประกันอัคคีภยั , ภัยทะเลและขนส่ ง(ตัวเรื อ),
รถยนต์ และภัยเบ็ด เตล็ด (ยกเว้นอุบัติเหตุ การ
เดินทางที่มีความคุม้ ครองไม่เกิน 6 เดือน)
- การประกันภัยขนส่ งเฉพาะเที่ยว การประกันภัย
อุบตั ิ เหตุ การเดิ นทางที่ มีระยะเวลาคุ ม้ ครองไม่
เกิน 6 เดือน

- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่ วนยี่สิบสี่ )
- ร้ อ ยละร้ อ ยของเบี้ ยประกัน ภัย รั บ ตั้ง แต่
วันที่ กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มมีผลคุม้ ครอง
ตลอดระยะเวลาที่ บ ริ ษัท ยัง คงให้ ค วาม
คุม้ ครองแก่ ผูเ้ อาประกันภัย

สารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
ค่าสิ นไหมทดแทนค้างจ่ายบันทึกตามจานวนที่ จะจ่ายจริ ง ส่ วนสารองค่าสิ นไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับ
การแจ้งคาเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากผูเ้ อาประกันภัยตามจานวนที่ ผเู ้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการประมาณการของฝ่ าย
บริ หาร มูลค่าประมาณการสิ นไหมทดแทนสูงสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั ฯได้ต้ งั สารองเพิ่ มเติ มสาหรั บความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นแล้วแต่ ยงั ไม่ได้มีการรายงานให้บริ ษฯั ทราบ
(Incurred but not reported claim: IBNR) ซึ่ งคานวณโดยวิธีการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย โดยคานวณจากประมาณ
การที่ดีที่สุดของค่าสิ นไหมทดแทนที่ คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผเู ้ อาประกันภัยในอนาคตสาหรับความสู ญเสี ยที่เกิ ดขึ้นแล้ว
ก่อนหรื อ ณ วันที่ ในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสู ญเสี ยที่ บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับ
รายงาน สุ ทธิ ดว้ ยค่าสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรู ้ไปแล้วในบัญชี
ข้อมูลเชิงปริ มาณมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
-สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
(Long-term technical reserves)
- สารองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรายได้
(Premium liabilities)
- สารองค่าสิ นไหมทดแทน
(Claim liabilities)

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2561

ปี 2560

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

39.01

43.17

14.71

16.31

284.87

246.98

247.05

209.77

251.36

292.52

204.84

241.93

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อให้นกั ลงทุนผูว้ ิเคราะห์ทางการเงิ นเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของหนี้ สินจากสัญญาประกันภัยที่ เป็ นที่
ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่ งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชีอนุญาตแล้ว
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- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้ สินจากสัญญาประกันภัย ที่ ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับ
และส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้ สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักในการกากับความมัน่ คงทางการเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ความสามารถใน
การจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัยซึ่ งจะต้องประเมินโดยนักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานที่
ใช้ใ นการประเมิ นจะต้อ งสอดคล้อ งกับประสบการณ์ จริ งหรื อในกรณี ที่ บริ ษ ทั มี ข ้อมูลไม่ เ พี ย งพออาจอ้า งอิ งจาก
ประสบการณ์ ของอุตสาหกรรมและปรั บให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ ตการรั บประกันภัยของบริ ษทั นั้น
นอกจากนี้ มูลค่าสารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD)
ซึ่ งให้เป็ นไปตามที่สานักงาน คปภ. กาหนด
ข้ อสั งเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่าง
ราคาบัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนยั สาคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมิน
ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น ทั้งนี้ผทู ้ ี่จะนาข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคา
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถว้ นก่อนตัดสิ นใจ
6. การลงทุนของบริษทั
นโยบายการลงทุนของบริ ษทั ฯ คือ การบริ หารเงิ นของบริ ษทั โดยมุ่งเน้น และให้ความสาคัญในเรื่ องของ
ความสมดุลระหว่าง “ ความปลอดภัย ของเงิ นต้น กับ ผลตอบแทนจากการลงทุน ” ภายใต้ความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้
เพื่อให้บริ ษทั มีผลประกอบการที่ดี มีฐานะการเงินเข้มแข็ง โดยมีกระบวนการในการตัดสิ นใจลงทุนที่มีความรอบคอบ
มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งต่ า ง ๆ ควบคู่ ไ ปกับ การพิ จารณาผลตอบแทนจากการลงทุ น ที่ คุ ้ม ค่ า เหมาะสม และมี
กระบวนการติดตามประเมินสถานการณ์การลงทุนของตลาดการลงทุนอย่างใกล้ชิด
นโยบายการลงทุนของบริ ษทั ฯ เป็ นนโยบายการลงทุนแบบผสม (Mixed Fund) หมายถึง การลงทุนใน
เงินฝากหรื อตราสารที่เทียบเท่าเงินสด ตราสารแห่ งหนี้ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตราสารแห่ งทุน หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน เป็ นต้น
วิธีการประเมินมูลค่าสิ นทรัพย์ลงทุน จะประเมินราคาตามมาตรฐานบัญชี ที่ได้กาหนดไว้ เช่น ราคาตลาด,
ราคาเสนอซื้ อ, ราคาทุนตัดจาหน่าย, ราคาทุน หรื อราคาบัญชี และมีการทา Impairment สาหรับตราสารนอกตลาด โดย
ใช้การคานวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป
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ข้อมูลเชิงปริ มาณมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ประเภท

มูล ค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2561

สิ นทรัพย์ล งทุน
ราคาบัญชี
เงินฝากสถาบันการเงินและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน

ปี 2560

ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

393.50

393.50

514.16

514.16

1,002.21

1,002.21

821.69

821.69

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม)

21.92

62.89

21.92

66.70

หน่วยลงทุน

67.87

67.87

50.13

50.13

0.05

0.05

0.01

0.01

1,485.55

1,526.52

1,407.91

1,452.69

ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุน้ กู,้ ตัว๋ สัญญาใช้เงิน, ตัว๋ แลกเงิน, หุน้ กูแ้ ปลง
สภาพ และสลากออมทรัพย์)

เงินให้กยู้ ืม,เงินให้เช่าซื้ อรถ และให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ ง
รวมสิ นทรัพย์ล งทุน

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการ
ประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้ สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย เพื่อวัตถุประสงค์
หลักในการกากับความมัน่ คงทางการเงิ นของบริ ษทั ประกันภัยและเพื่อให้มน่ั ใจว่าบริ ษทั มีความสามารถในการจ่าย
ผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผเู ้ อาประกันภัย
7. ผลการดาเนินงานของบริษทั ประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่ วนต่ างๆ ที่เกีย่ วข้ อง
ผลการดาเนินงาน ปี 2561 บริ ษทั ฯ มีผลกาไรสุ ทธิ เป็ นจานวนเงิน 15.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็ นจานวน
39.30 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 165.20 โดยมีรายละเอียดดังนี้
เบี้ ยประกันภัยรับรวมของบริ ษทั ฯ ปี 2561 เบี้ ยประกันภัยรับทุกประเภท มีจานวน 674.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น
139.38 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้ นร้ อยละ 26.03 เมื่อเที ยบกับปี 2560 โดยบริ ษทั ขยายงานเพิ่ มขึ้ นในผลิ ตภัณฑ์ประเภท
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคลและประกันภัยเบ็ดเตล็ด
บริ ษทั ฯ มีค่าสิ นไหมทดแทนสุ ทธิ ปี 2561 จานวน 178.45 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนค่าสิ นไหม ร้อยละ 59.60
ของเบี้ ยประกันภัยที่ ถือเป็ นรายได้ เกิ ดจากจานวนค่ าสิ นไหมประกันภัยประเภทอุบตั ิ เหตุ ส่วนบุ คคลและประกันภัย
เบ็ดเตล็ดที่มีจานวนเพิ่มสูงขึ้น
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รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น ปี 2561 จานวน 49.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จานวน 7.13 ล้านบาท
หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.76 แยกเป็ นรายได้จากการลงทุนสุ ทธิ เพิ่มขึ้น 12.86 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เกิดจากกาไรในการขาย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สาหรับข้อมูลเชิงปริ มาณมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ

หน่วย:ล้านบาท
2561

2560

เบี้ยประกันภัยรับรวม

674.78

535.41

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรายได้ (สุ ทธิ )

299.41

311.61

รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น

49.67

42.54

กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

15.51

(23.80)

2561

2560

อัตราส่ วนค่าสิ นไหมทดแทน ( Loss Ratio)

59.60

56.18

อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจประกันภัย
( Expense Ratio)

45.58

61.2

อัตราส่ วนรวม ( Combined Ratio)

105.18

117.38

อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)

578.25

658.58

อัตราส่ วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ ( Return on equity)

1..42

(2.19)

อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ (ร้ อยละ)
อัตราส่ วน

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริ ษทั ฯได้นาหลักการบริ หารเงินกองทุนตามระดับความเสี่ ยงมาใช้ในการบริ หารความเสี่ ยง มีการกาหนด
ระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ (Risk Appetite) ด้านเงินกองทุน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการรักษาระดับเงินกองทุนของ
บริ ษทั ฯ ตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ และได้มีการจัดทาการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพื่อวิเคราะห์
เหตุการณ์ และกรณี ต่างๆ ซึ่ งอาจส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและเงินกองทุนของบริ ษทั ฯ
การดารงเงินกองทุนตามความสี่ ยง ( Risk Based Capital) บริ ษทั ฯต้องการที่จะรักษาอัตราส่ วนความ
เพียงพอของดารงเงินกองทุนที่มีค่ามากกว่าขั้นต่าที่สานักงาน คปภ. กาหนด
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หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561

2560

2,026.70

1,863.79

- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

582.67

468.01

- หนี้สินอื่น

333.60

248.44

ส่ วนของเจ้าของ

1,110.43

1,147.34

อัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)

1,419.71

1,496.53

เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ท้ งั หมด

1,105.13

1,141.94

77.84

76.31

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตามกฎหมาย

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภท
และชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
กาหนดให้นายทะเบียนอาจกาหนดมาตรการที่จาเป็ นในการกากับดูแลบริ ษทั ที่มีอตั ราส่ วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนต่ากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่ สิบได้
- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
- รายการข้างต้นคานวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
9.งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับรอบปี ปฏิทินที่ล่วงมาที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น
แล้ ว
สามารถดูรายละเอียดงบการเงินได้ที่
https://www.thaipaiboon.com/filemanager/file_download/file9420190530031843.pdf

