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แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายค าส่ังนายทะเบียนที ่48/2561) 

เร่ืองให้เปิดเผยข้อมูลของบริษทัประกนัวนิาศภัย พ.ศ. 2561 

 

 
 บริษทั ไทยไพบูลยป์ระกนัภยั จ ากดั ( มหาชน) ไดส้อบทานขอ้มลูท่ีเปิดเผย ดว้ยความระมดัระวงั และ

บริษทัขอรับรองวา่ ขอ้มลูดงักล่าวถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูท่ีควรตอ้ง 

แจง้ในสาระส าคญั และขอรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยทุกรายการของบริษทั 

 

 

                                                                                                                     

 

                 วนัท่ี  29  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

                  ขอ้มลูประจ าปี   2561 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ปผว. 1 รายปี 
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รายละเอยีดการเปิดเผยข้อมูล 

1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการประกอบ

ธุรกจิตามที่ก าหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิรายละเอยีด ลักษณะผลิตภัณ ฑ์และ

บริการที่ส าคัญ     ช่องทางการตดิต่อกบับริษทั    วธีิการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้องพจิารณาและชดใช้เงนิ   หรือ 

ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภัย 

 

1.1 ประวตับิริษทั 

  ปี 2472 ก่อตั้ง เป็นบริษทัประกนัภยับริษทัแรกของคนไทย 

  ปี 2511 เขา้ร่วม เป็นบริษทัในกลุ่มไทยประกนัชีวิต   

  ปี 2532 ยา้ยมาอยูท่ี่ส านกังานปัจจุบนั  อาคารไทยประกนัชีวิต รัชดาภิเษก 

  ปี 2533 เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 300 ลา้น  เป็นทุนท่ีเรียกช าระแลว้ 200 ลา้น มีส่วนล ้ามูลค่าหุน้  

   102  ลา้น  ธนาคารทหารไทยเขา้มาเป็นผูถื้อหุ้น 10% 

  ปี 2543 -  น าระบบ Policy 400 มาใช ้ท าใหส้ามารถใหบ้ริการ online ไดทุ้กสาขา 

    -  บริษทัหนัมาเนน้การจดัจ าหน่ายแก่ตลาดลกูคา้รายยอ่ย  เพ่ือรองรับนโยบายการขยายตลาด 

     รายยอ่ย 

       - บริษทัไดพ้ฒันาปรับปรุงสินคา้บางรายการ ให้เป็นกรมธรรมส์ าเร็จรูป เพ่ือความสะดวก 

     ในการขาย และอ านวยความสะดวกในการท าความเขา้ใจของลกูคา้ผูเ้อาประกนั 

                    - น ากรมธรรมป์ระกนักอลฟ์ออกสู่ตลาด โดยผูเ้ล่นกอลฟ์มีความสะดวกสามารถหาซ้ือได ้

     ทัว่ไป  เช่น Pro shop ครูฝึกกอลฟ์ ฯลฯ จนปัจจุบนั บริษทัเป็นผูน้ าในการประกนัประเภทน้ี 

                    - จากนโยบายการรับประกนัท่ีเป็นมาตรฐานติดต่อกนัมาหลายปี ประกอบกบัความสัมพนัธ์ 

     กบัสถาบนัการเงิน  เช่น ธนาคารทหารไทย ท าใหบ้ริษทัไดมี้ส่วนร่วมในการรับงานประกนั 

     ขนาดใหญ่ของประเทศ  เช่น  การก่อสร้างอุโมงคร์ถใตดิ้น โรงงานผลิตน ้าประปา  และ 

     โครงการระดบัประเทศอีกหลายแห่งจวบจนปัจจุบนั 

                    - บริษทัน าระบบ Outsource มาใชใ้นการบริหารจดัการบริการต่างๆ ท่ีบริษทัไม่มีความช านาญ  

     และขนาดของธุรกิจยงัไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินการเอง เช่น การบริหารสินไหม เครือข่าย 

     โรงพยาบาล  การบริการส ารวจภยั  ฯลฯ โดยบริษทัมีระบบการตรวจทานคุณภาพของ 

     คู่สญัญาอยูเ่ป็นระยะ เพ่ือใหล้กูคา้ไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุด  ขณะเดียวกนั การ Outsource ท าให ้
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     บริษทัสามารถขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจไดโ้ดยไม่ตอ้งประสบปัญหาการลงทุน/ 

     ขาดทุน ในเบ้ืองตน้ 

 ปี 2550  พฒันาเวบ็ไซตอ์งคก์ร www.thaipaiboon.com 

 ปี 2551 พฒันาระบบส านกังานตวัแทนออนไลน ์www.TPBnetwork.com   

    เพ่ือสนบัสนุนและเพ่ิมศกัยภาพตวัแทนในการขยายฐานลกูคา้ 

 ปี 2552 เปล่ียนช่ือบริษทัจาก “ไพบูลยป์ระกนัภยั” เป็น “ไทยไพบูลยป์ระกนัภยั” เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั 

    ความเป็นบริษทัในกลุ่มไทยประกนัชีวิตท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน 

 ปี 2553 พฒันามาตรฐานการบริการของอู่ซ่อมรถในเครือข่าย ดว้ยโครงการ Oneder Garage Oneder  

    Services เพ่ือยกระดบัคุณภาพบริการดา้นระบบการซ่อมและดูแลรักษารถยนตใ์หเ้ทียบเท่า        

         ศูนยบ์ริการ 

 ปี 2554 ด าเนินโครงการจดัตั้ง “TPB Help Point” เพ่ือเป็นศูนยอ์  านวยความสะดวกใหแ้ก่ตวัแทน 

    ดา้นการตลาดและรับประกนัภยั  รวมทั้งเป็นศูนยบ์ริการลกูคา้ดา้นบริการหลงัการขาย 

 ปี 2555    -  แปรสภาพเป็น “บริษทัมหาชน” เม่ือเดือน กรกฎาคม 2555 

    -  เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 600 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจจากการเปิดประชาคม 

     เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 

 ปี 2556  - พฒันาระบบ E-Commerce  ขายประกนัภยัออนไลน ์และช าระเบ้ียผา่นระบบ Payment 

      Gateway 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 1,150 ลา้นบาท เป็น 1,750 ลา้นบาทโดยบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากดั 

(มหาชน)  เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ถึง 45%   

 ปี 2557 พฒันาระบบบริการรับส่งขอ้มูลการขาย พร้อมพิมพก์รมธรรมป์ระกนัภยัผา่นระบบ Online  

    โดยตรงกบับริษทั เพ่ืออ านวยความสะดวกใหก้บัโบรกเกอร์ และส านกังานตวัแทนในการ 

    ขยายตลาดประกนัภยั ดว้ยจุดขาย ใหม่ สะดวก ง่าย รวดเร็ว 

 ปี 2558 - พฒันาระบบต่ออายอุอนไลนผ์่านเวบ็ไซต ์เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลกูคา้และตวัแทน 

    -  มอบบริการเสริมช่วยเหลือฉุกเฉินรถเสีย TPB ICE Line ส าหรับลกูคา้ประกนัรถยนต ์ชั้น 1  

     และ TLG2+/3+  

 ปี 2559    -  เปิดบริการผอ่นช าระประกนัรถยนตช์ั้น 1 ดอกเบ้ีย 0% นานสูงสุด 6 เดือน 

    -  เปิดตวัแผนประกนัสรรพภยัส าหรับบา้นอยูอ่าศยั "TPB บา้นรักษสุ์ข" และแผนประกนั 

     รถยนตส์ าหรับผูข้บัข่ีอาย ุ35 ปีข้ึนไป "TPB 2พลสั 35แซ่บเวอร์" 

 ปี 2560   -  พฒันาโมบายแอพเพ่ือเป็นเคร่ืองมือขายส าหรับตวัแทนผา่นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ 

     ช่ือ "TPB D-Smart" 

    -  เปิดตวัแผนประกนัสรรพภยัส าหรับธุรกิจขนาดยอ่ม "TPB SME Care" และแผนประกนั 

http://www.thaipaiboon.com/
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          อุบติัเหตุส่วนบุคคล "TPB PA Care4U Plus" ท่ีพลสัความคุม้ครองใหค้รบจนคุม้ยิ่งกวา่คุม้ 

      และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีไม่เวน้โซนแดงในภาคใต ้

 

 

 

 1.2 นโยบาย วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ 

  วสัิยทัศน์  

  “ มาตรฐานสากล มัน่คง มีคุณภาพ โปร่งใสและยึดหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี ” 

  พนัธกจิ  

1. มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการท่ีสนองความต้องการของลูกค้า และคู่คา้ โดยการสร้าง

มลูค่าเพ่ิมและการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เพ่ือสร้างความพึงพอใจอยา่งย ัง่ยืน 

2. มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษทัประกนัภยัคุณภาพ มาตรฐานสากล ท่ีด าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพบนพ้ืนฐานของ

ความสุจริต ความเป็นเอกภาพ และความมัน่คงของบริษทั 

3. มุ่งมัน่ท่ีจะสร้างบุคลากรของบริษทัใหเ้ป็นบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง มีจิตส านึกดา้นการบริการ มีความรัก

และผกูพนัต่อองคก์ร มีความเป็นมืออาชีพบนพ้ืนฐานของความซ่ือสตัยสุ์จริต 

4. มุ่งมัน่ท่ีจะมีส่วนช่วยเก้ือกูลและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชีวิตคนไทยและสังคมไทยท่ีเป็นเสมือนบา้นอนั

มัน่คงอยา่งย ัง่ยืน ในฐานะองคก์รธุรกิจท่ีดี 

นโยบายหลกั  

1.  ยึดมัน่ต่อความพึงพอใจอยา่งย ัง่ยืนของลูกคา้และคู่คา้ ดว้ยการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์ทรงคุณค่าและการ

บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

2. ยึดมัน่ต่อความมัน่คงอย่างย ัง่ยืนของบริษทั ดว้ยการสร้างความแข็งแกร่งดา้นการเงินสูงสุดและแสวงหา

ก าไรท่ีเหมาะสม (Optimized Profit) โดยไม่มุ่งเนน้ก าไรสูงสุด รวมทั้งการใหค้วามส าคญัต่อความมัน่คง

ดว้ยกระบวนการบริหารความเส่ียงภยั (Risk Management) 

3. ยึดมัน่ต่อความมีคุณภาพอย่างย ัง่ยืน ดว้ยการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรคุณภาพ กา้วทนัต่อกระแสการ

เปล่ียนแปลงผา่นกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะตอ้งพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

  เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ 

  ในปี 2561 บริษทัมีเป้าหมายมุ่งเนน้ปรับปรุงการบริหารภายในองคก์รเพ่ือใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

โดยมีแผนการรองรับดงัน้ี 

  - ดา้นการรับประกนั บริษทัไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานเฉพาะข้ึนเพ่ือท าการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการรับประกนัภยั

ประเภทต่าง ๆ และไดน้ าผลการวิเคราะห์มาใชใ้นการปรับปรุงนโยบายการรับประกนัเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท า

ก าไรของบริษทั   เช่น การออกผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรถยนตท่ี์มีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูเ้อา

ประกนัภยั และมีผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง  การปรับเพ่ิมเบ้ียประกนัภยัส าหรับรถยนตใ์นบางประเภท
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เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงภยั และเพ่ิมสัดส่วนการรับประกนัภยัท่ีไม่ใช่รถยนต ์นอกจากน้ียงัไดมี้การวางแผนใน

การคดัสรรภยัใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

 

  - ดา้นการตลาด  บริษทัเพ่ิมช่องทางการขายคือ ช่องทางตลาดดิจิทลั ในรูปแบบของบริการ TPB D Smart ซ่ึง

เป็นบริการออนไลน์ผ่าน Web Application หรือ Mobile  Application และช่องทางธนาคารหรือสถาบนัการเงิน (แบงก์

แอสชวัรันซ์) และเพ่ิมตวัแทน นายหนา้ประกนัภยัทัว่ไป  ส่งผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง  และขยายตลาด

ผลิตภณัฑรั์บประกนัภยัรถยนต์ประเภท 1, 2+,3+ และ 5 เพ่ิมฐานลูกคา้กลุ่มรถยนต์ขนาดกลางและรถกระบะใน

ต่างจงัหวดัใหม้ากข้ึน โดยมีการปรับผลิตภณัฑใ์หห้ลากหลาย รวมถึงปรับปรุงเบ้ียประกนัภยัเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน

การแข่งขนัทางการตลาด และยงัส่งเสริมการขายผลิตภณัฑใ์หม่ๆ ของการรับประกนัภยัท่ีไม่ใช่รถยนต์ ส าหรับกลุ่ม

ลูกคา้รายย่อย เช่น แผนประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล แผนประกนัภยัท่ีอยู่อาศยับา้น และประกนัภยัธุรกิจขนาดย่อม

(SME) นอกจากน้ีบริษทัไดเ้ร่ิมวางรากฐานในการขยายตลาดในภูมิภาคโดยการสร้างความสัมพนัธ์กบัตวัแทนท่ีมี

ศกัยภาพในพ้ืนท่ี พร้อมทั้งมีการเพ่ิมจ านวนศูนยบ์ริการสาขาใหม้ากข้ึนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบ้ริการในส่วน

ภูมิภาค และไดว้างวางรากฐานในการขยายตลาดในส่วนของการรับประกนัภยัท่ีไม่ใช่รถยนต ์

  - ดา้นสินไหม บริษทัจะมุ่งพฒันามาตรฐานการบริการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการปรับปรุงระบบการ

จดัการสินไหม ลดขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็น และบริหารจดัการใหก้ารบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น เพ่ิมจ านวนอู่ใน

เครือ, ศูนยบ์ริการ, การส ารวจ  นอกจากน้ี บริษทัยงัปรับปรุงระบบการจดัการสินไหมภายใน เพ่ือลดการร่ัวไหลของ

สินไหม ไดแ้ก่จดัเพ่ิมหน่วยงานเพ่ือตรวจสอบกระบวนการท างาน  ปรับปรุงระบบการเรียกร้องสินไหม และปรับ

ระบบการจ่ายค่าสินไหมทดแทนใหร้วดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  - ดา้นเทคโนโลยี     โดยน าระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในดา้นต่างๆ อาทิเช่น  ระบบจดัการ

สินไหม  การออกกรมธรรม ์การพิจารณารับประกนัภยั  ระบบOnline ดา้นการตลาด ทั้งในส่วนการรับประกนัภยั

รถยนตแ์ละการรับประกนัภยัท่ีไม่ใช่รถยนต ์   นอกจากน้ี บริษทัไดเ้ตรียมความพร้อมดา้นเทคโนโลยีและพฒันาระบบ

ใหม่ๆ เพ่ือรองรับการเติบโตตามแผนธุรกิจของบริษทั  

  - ดา้นบุคลากร บริษทัมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์รทั้งในระดบัผูบ้ริหารและระดบัปฏิบติัการ และสรร

หาบุคลากรผูมี้ประสบการณ์เช่ียวชาญในดา้นต่างๆ เขา้มาร่วมงานกบับริษทัจ านวนมาก เช่น ทีมการตลาดและฝ่ายรับ

ประกนัภยัทั้งประกนัภยัรถยนตแ์ละประกนัภยัท่ีไม่ใช่รถยนต ์นอกจากน้ี บริษทัจะน าระบบการประเมินผลการท างาน

โดยใช ้Key Performance Indicator (KPI) มาใช ้โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนด KPI ส าหรับพนกังานแต่ละคนเพ่ือใชเ้ป็น

มาตรฐานในการประเมินประสิทธิภาพการท างาน 

  - ดา้นการพฒันาองคก์ร บริษทัสร้างวฒันธรรมความเส่ียงในองคก์ร โดยใหพ้นกังานทุกระดบัไดต้ระหนกัถึง

ความเส่ียงท่ีมีอยู่เพ่ือลดและขจดัความเส่ียงในในแต่ละหน่วยงานรวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจในการวิเคราะห์และ

ประเมินความเส่ียงของหน่วยงาน   
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1.3 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

 บริษัทเป็นบริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  โดยมีรายได้หลักมาจากเบ้ียประกันภัย เม่ือบริษัท 

ไดรั้บเบ้ียประกนัภยัแลว้  เบ้ียประกนัภยัส่วนหน่ึง  บริษทัจะน าไปท าการประกนัภยัต่อและอีกส่วนหน่ึงบริษทัจะรับ

เส่ียงภยัไวเ้อง  ส าหรับในส่วนท่ีบริษทัรับเส่ียงภยัไวน้ั้น  เม่ือหกัค่าใชจ่้ายแลว้ บริษทัจะน าไปลงทุนตามประกาศของ

ส านกังาน คปภ. เร่ืองการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนัวินาศภยั 

 

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่ส าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบีย้ประกันภัย แยกตามประเภท

ของการรับประกนัภัย 

  บริการหลกัของบริษทัม ี4 ประเภท  คอื 

1. การประกนัภยัรถยนต ์

   1.1 การประกนัภยัภาคบงัคบั (Compulsary  Insurance) 

   1.2 การประกนัภยัภาคสมคัรใจ (Valuntary  Insurance) โดยแบ่งการประกนัภยัเป็น  

  5 ประเภท  ไดแ้ก่ ประเภท 1-5  ซ่ึงมีความคุม้ครองท่ีแตกต่างกนั 

 2. การประกันอคัคีภยั  คือ การท าสัญญารับเส่ียงภยัโดยบริษทัตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้อา

ประกนัภยัในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั  ไดเ้กิดความเสียหายอนัเน่ืองมาจากเพลิงไหมห้รือฟ้าผ่า  หรือการระเบิด

ของแก๊สท่ีใชป้ระกอบการอุปโภคบริโภค  อาจขยายความคุม้ครองไปถึงเปียกน ้า  ระเบิด  จลาจล  นดัหยุดงาน  น ้ าท่วม  

แผน่ดินไหว  ลมพาย ุ ภยัอากาศยาน  เป็นตน้ 

 3. การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง  การท าสญัญารับเส่ียงภยัโดยบริษทัตกลงชดใชค่้าสินไหมทดแทนแก่ 

ผูเ้อาประกนัในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัไดเ้กิดความเสียหายอนัเน่ืองจากการขนส่ง 

 4. การประกนัภยัเบด็เตลด็ซ่ึงประกอบดว้ยการประกนัวินาศภยัอีกหลายประเภท  เช่น การประกนัภยัอุบติัเหตุ

ส่วนบุคคล  การประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทาง  การประกนัภยัชดเชยรายได ้ การประกนัภยัโรคร้ายแรง  การประกนัการ

เส่ียงภยัระหวา่งก่อสร้าง  การประกนัโจรกรรม  การประกนัภยัสุขภาพ  เป็นตน้ 
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ตารางสัดส่วนร้อยละของเบีย้ประกนัภัยแยกตามประเภทของการรับประกนัภัย ประจ าปี 2561 

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 

การ

ประกั

น

อคัคีภั

ย 

การประกนัภัย

ทางทะเล             

และขนส่ง 

การประกนัภัย

รถยนต์ 
การประกนัภัยเบ็ดเตลด็ 

รวม 

ตวั
เรือ

 

สิน
คา้

 

ภา
คบ

งัค
บั 

ภา
คส

มคั
รใ
จ 

คว
าม
เสี
ยง
ภยั

ทรั
พย

ส์ิน
 

คว
าม
รับ

ผิด
ต่อ

บุค
คล

ภา
ยน

อก
 

วิศ
วก

รร
ม 

อุบ
ตัิเห

ตุส่
วน

บุค
คล

 

สุข
ภา
พ 

อื่น
ๆ 

จ านวนเบ้ีย

ประกนัภยั

รับโดยตรง 

73.84 - 6.09 12.04 126.13 

 

60.77 3.89 1.77 320.06 - 66.34 670.93 

สดัส่วน 

ของเบ้ีย

ประกนัภยั 

(ร้อยละ) 

11.0 - 0.9 1.8 18.8 9.0 0.6 0.3 47.7 - 9.9 100.0 

หมายเหตุ : ขอ้มลูมาจากรายงานประจ าปี 

 

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท  วิธีการและระยะเวลาที่ ใ ช้ในการเรียกร้อง พิจารณา และชดใช้เงิน หรือ 

ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภัย 

  1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสญัญาประกนัภยั  

  1.5.2 วิธีการติดต่อบริษทั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีมีขอ้พิพาทหรือเร่ืองร้องเรียน 

  

           ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัตเิหตุส่วนบุคคล (PA) 

     1.  กรณีผูเ้อาประกนัภยัไดรั้บอุบติัเหตุ และเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลท่ีเป็นคู่สญัญากบับริษทั 

    1.1 ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวผูเ้อาประกันภัยท่ีบริษทัฯ ออกให้ พร้อมกบับตัร

     ประจ าตวัประชาชน ต่อโรงพยาบาลท่ีเป็นคู่สญัญา (โดยไม่ตอ้งส ารองค่าใชจ่้าย) 
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    1.2  กรณีผูเ้อาประกันภัยไม่มีบตัรประจ าตวัผูเ้อาประกนัภยัท่ีบริษทัฯ ออกให้ผูเ้อาประกันภัย 

     จะตอ้งส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน และน าเอกสารหลกัฐานการรักษาพยาบาลมา 

     เรียกร้องกบับริษทัฯ 

    

      2 .กรณีผู ้เอาประกันภัยได้รับอุบัติ เหตุ และเข้า รับการรักษาในโรงพยาบาลท่ีไม่ใช่คู่สัญญากับ 

          บริษทั 

    2.1  ผู ้เอาประกันภัยจะต้องส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน และน าเอกสารหลักฐานการ 

     รักษาพยาบาล มาเรียกร้องกบับริษทัฯ 

 

   เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

   กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล 

 1. ใบรับรองแพทยท่ี์ระบุสาเหตุการบาดเจบ็ท่ีชดัเจน 

 2.  ใบเสร็จรับเงินแสดงค่าใชจ่้ายต่างๆ (ตน้ฉบบั) 

 3.  ฟิลม์เอก็ซเรย ์หรือผลการอ่านฟิลม์ ในกรณีท่ีมีกระดูกหกัหรือร้าว 

 4.  ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ของผูเ้อาประกนัภยั 

 5.  บตัรประจ าตวัผูเ้อาประกนัภยั 

 6. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

 7. ส าเนาประวติัการรักษาพยาบาล (กรณีขอเอกสารเพ่ิมเติม) 

 หมายเหตุ :  เอกสารตามขอ้ 4-6  ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งดว้ยลายมือของผูเ้อาประกนัภยัเอง 

 กรณีเบิกค่าชดเชย 

 1. ใบรับรองแพทย(์ฉบบัจริงหรือส าเนา) ท่ีระบุสาเหตุการบาดเจบ็ท่ีชดัเจน 

 2. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบบัจริงหรือส าเนาหรือใบสรุปค่ารักษาพยาบาลแสดงค่าใชจ่้ายต่างๆ) 

 3.  ฟิลม์เอก็ซเรย ์หรือผลการอ่านฟิลม์ ในกรณีท่ีมีกระดูกหกัหรือร้าว 

 4.  ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ของผูเ้อาประกนัภยั 

 5.  บตัรประจ าตวัผูเ้อาประกนัภยั 

 6.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

 7.  ส าเนาประวติัการรักษาพยาบาล (กรณีขอเอกสารเพ่ิมเติม) 

 หมายเหตุ  :  เอกสารตามขอ้ 4-6 ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้งดว้ยลายมือของผูเ้อาประกนัภยัเอง 

       กรณีสูญเสียอวยัวะหรือทุพพลภาพถาวร 

            1. ใบรับรองแพทยท่ี์ระบุสาเหตุการบาดเจบ็และอวยัวะท่ีสูญเสียโดยชดัเจน 

            2.  ฟิลม์เอก็ซเรย ์หรือผลการอ่านฟิลม์ (ถา้มี) 

            3.  รูปถ่ายเตม็ตวั และอวยัวะท่ีสูญเสียของผูเ้อาประกนัภยั 
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            4.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

            5. บตัรประจ าตวัผูเ้อาประกนัภยั ส าเนาประวติัการรักษาพยาบาล 

         

 

   กรณีเสียชีวิต 

            1.  ส าเนาใบมรณะบตัร รับรองส าเนาถกูตอ้งโดยหน่วยงานท่ีออกให ้

            2.  ส าเนาใบชนัสูตรพลิกศพ รับรองส าเนาถกูตอ้งโดยหน่วยงานท่ีออกให ้

            3.  ส าเนาใบรับรองการตาย (หนงัสือรับรองการตาย) รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

            4.  ส าเนาบนัทึกการแจง้ความของพนกังานสอบสวน (รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

            5.  ส าเนาบตัรประชาชนผูเ้สียชีวิตและผูรั้บผลประโยชน ์(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

            6.  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้สียชีวิตและผูรั้บผลประโยชน ์(รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

            7.  ส าเนาประวติัการรักษาพยาบาล (กรณีขอเอกสารเพ่ิมเติม) 

       เอกสารผูรั้บประโยชน์ 

            1.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

            2.  ส าเนาทะเบียนบา้น (รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

            3.  ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีมีการจดทะเบียนสมรส) 

   กรณีเป็นนิติบุคคล 

   1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการหรือหุ้นส่วนผูจ้ ัดการผูมี้อ  านาจกระท าการแทน  

    (รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

   2.  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูมี้อ  านาจ (รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

   3.  ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทั (รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

   หมายเหตุ  :  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเอกสารเพ่ิมเติม นอกจากท่ีระบุไว ้เพ่ือประโยชน์ 

   ในการพิจารณาชดใชค่้าสินไหมทดแทน 

   ช่องทางการรับค่าสินไหมทดแทน 

        1. สัง่จ่ายเช็ค มารับดว้ยตนเอง 

       2. สัง่จ่ายเช็ค ส่งทางไปรษณีย ์

        3. โอนเขา้บญัชีธนาคาร ของผูเ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บผลประโยชน ์ตามท่ีระบุไว ้

   การแจ้งผลการพจิารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

   กรณีบริษทัฯ ปฏิเสธการชดใชเ้งิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภยัหรือไม่สามารถตกลง 

ก าหนดจ านวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนได ้บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้เ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือผูมี้สิทธิ  เรียกร้อง

ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั แลว้แต่กรณี  รับทราบเป็นหนงัสือ โดยระบุขอ้เท็จจริงและเหตุผลของการปฏิเสธ พร้อมขอ้

กฎหมายหรือเง่ือนไขตามกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือช้ีแจงเหตุท่ีไม่อาจชดใชค่้าสินไหมทดแทนตามจ านวนท่ีเรียกร้อง 
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   ระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

   บริษทัฯ จะท าจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีไดรั้บเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บปรโยชน์ หรือผูมี้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกนัภยั ครบถว้น 

หรือตามเวลาท่ีตกลงกนั 

 

   ประกนัอคัคีภัย เบ็ดเตลด็ 

   ขั้นตอนการแจง้การเกิดเหตุ 

        1.  เม่ือเกิดวินาศภยั ใหผู้เ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน ์หรือผูมี้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกนัภยั แจง้

ให/้บริษทัฯ รับทราบทนัที หรือโดยเร็วท่ีสุด 

        2.  เม่ือมีความเสียหายเกิดข้ึนให้ผูเ้อาประกนัภยัป้องกนัความเสียหายโดยเร็ว เพ่ือบรรเทาไม่ให้เกิด

ความเสียหายเพ่ิมข้ึน 

        3.  ผูเ้อาประกนัภยัตอ้งเก็บและรักษาซากทรัพย ์(ถา้มี) หรือสภาพแห่งความเสียหายไว ้เพ่ือรอการ

ตรวจสอบจากบริษทัฯ 

        4. กรณี ทรัพยสิ์นสูญหายจากการถกูโจรกรรม ใหผู้เ้อาประกนัภยัหรือผูรั้บประโยชน ์แจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ี

ต ารวจทอ้งท่ีท่ีเกิดเหตุ เพ่ือท าการตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ 

        5. กรณี ความเสียหายเกิดจากการกระท าละเมิดของบุคคลภายนอก จะตอ้งใหผู้ล้ะเมิดท าบนัทึกยอมรับ

ผิด แต่หากพิจารณาแลว้เห็นวา่ ผูก้ระท าละเมิดบ่ายเบ่ียงท่ีจะไม่ยอมรับผิด ตอ้งด าเนินการแจง้ความท่ีสถานีต ารวจทอ้งท่ี 

พร้อมคดัส าเนาบนัทึกการแจง้ความของพนกังานสอบสวนเพ่ือเป็นหลกัฐาน 

        6. แจง้เคลมมายงับริษทัฯ ทนัที หลงัจากทราบเหตุแห่งความเสียหาย 

 

   เอกสารประกอบการพจิารณาค่าสินไหมทดแทนประกนัอคัคีภัย 

        1. หนงัสือแจง้การเกิดเหตุ ท่ีลงนามโดยผูเ้อาประกนัภยั พร้อมเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ 

        2. ภาพถ่ายความเสียหายของทรัพยสิ์นท่ีเอาปะรกนัภยั 

        3. รายละเอียดของทรัพยสิ์นและจ านวนรายการสรุปทรัพยสิ์นท่ีเสียหาย 

        4. ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซม / ใบเสร็จรับเงิน 

        5. เอกสารประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น รายงานความเห็นผู ้เ ช่ียวชาญ (Technical Report)  

    รายงานการบ ารุงรักษา (Maintenance Record) (ถา้มี) 

        6.  ส าเนาบนัทึกการแจง้ความของพนกังานสอบสวน / เอกสารท่ีคู่กรณีออกให ้(ถา้มี) 

        7.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้อาประกนัภยั 

        8.  ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ของผูเ้อาประกนัภยั 

        9  เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถา้มี) บริษทัฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
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   เอกสารประกอบการพจิารณาค่าสินไหมทดแทนประกนัภัยเบ็ดเตลด็ 

        1. หนงัสือแจง้การเกิดเหตุ ท่ีลงนามโดยผูเ้อาประกนัภยั พร้อมเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ 

        2.  ภาพถ่ายความเสียหายของทรัพยสิ์นท่ีเอาประกนัภยั 

        3. รายละเอียดของทรัพยสิ์น และจ านวนรายการสรุปทรัพยสิ์นท่ีเสียหาย 

        4. ใบเสนอราคาค่าซ่อมแซม / ใบเสร็จรับเงิน 

        5. เอกสาร ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น รายงานความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ (Technical Report)  

    รายงานการบ ารุงรักษา (Maintenance Record) (ถา้มี) 

   6. ส าเนาบนัทึกการแจง้ความของพนกังานสอบสวน / เอกสารท่ีคู่กรณีออกให ้(ถา้มี) 

   7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้อาประกนัภยั 

        8.  ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (Book Bank) ของผูเ้อาประกนัภยั 

        9.  เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถา้มี) บริษทัฯ จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

 

   ประกนัภัยขนส่งทางทะเลและขนส่งภายในประเทศ 

   เม่ือตรวจสอบพบว่ามีความเสียหายเกิดข้ึนกบัหีบห่อและ/หรือสินคา้สูญหาย  ขณะด าเนินการ  “น า 

สินคา้ออกจากการควบคุมหรือรับมอบจากท่าเรือหรือสนามบิน”  ผูเ้อาประกนัภยัหรือตวัแทน ตอ้งติดต่อหน่วยงาน  

ผูดู้แลรับผิดชอบ เพ่ือขอหลกัฐานยืนยนัวา่มีสินคา้เสียหายไดรั้บความเสียหายหรือสูญหาย ดงัน้ี 

        1.  ในกรณีท่ีตรวจสอบพบความสูญเสียหรือเสียหายของสินคา้และหีบห่อขณะท าการรับ สินคา้ท่ีโกดงั

ปลายทางตอ้งขอหลกัฐานจากผูรั้บขนหรือให้ตวัแทนของผูรั้บขนลงนามรับรองรายการความสูญเสียหรือเสียหายท่ี

เกิดข้ึนดงักล่าว หากพบวา่มีความเสียหายต่อหีบห่อภายนอกแต่ไม่ทราบว่าสินคา้ขา้งในจะเสียหายหรือไม่อย่างไร ควร

ท าการถ่ายภาพสภาพความเสียหายของหีบห่อภายนอกไวเ้ป็นหลกัฐาน จากนั้นท าการเปิดหีบห่อนั้นๆ เพ่ือท าการ

ตรวจสอบสภาพสินคา้ภายในโดยตอ้งเก็บวสัดุอุปกรณ์ของหีบห่อใหใ้กลเ้คียงกบัสภาพเดิมมากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได้

และหา้มท้ิงและ/หรือท าลายหีบห่อเดด็ขาด 

        2. ในกรณีท่ีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเป็นความรับผิดของบุคคลภายนอก ผูเ้อาประกนัภยัมีหนา้ท่ีจะตอ้ง

ท าจดหมายแจง้ใหผู้รั้บขน, ตวัแทนของผูรั้บขน หรือผูท่ี้ตอ้งรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่สินคา้โดยทนัที เพ่ือ

รักษาสิทธิเรียกร้องของท่าน และจดัส่งส าเนาใหบ้ริษทัประกนัภยั และผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งไม่ตกลงหรือยินยอมรับ

การชดใชใ้ดๆ จากผูท่ี้ตอ้งรับผิดชอบโดยไม่ไดรั้บการยินยอมหรือเห็นชอบเป็นทางการจากบริษทัฯ 

        3. ผูเ้อาประกนัภยัมีหนา้ท่ีจะตอ้งรักษาซากทรัพยท่ี์เสียหายไวเ้พ่ือท าการส่งมอบใหบ้ริษทัประกนัภยั

หรือผูอ่ื้นท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทัฯ หากมีการสูญหายหรือซากทรัพยต์อ้งเส่ือมสภาพลง อนัเน่ืองมาจากความ

บกพร่องในการเก็บรักษาของผูเ้อาประกนัภยัมูลค่าท่ีหายไป จะตอ้งถูกน ามาหกัออกจากค่าเสียหายท่ีตกลงกนัหรือใช้

คืนบริษทัประกนัภยั อยา่งไรกต็าม กรณีท่ีสภาพของทรัพยท่ี์เสียหายมีความจ าเป็นตอ้งรีบด าเนินการอย่างหน่ึง อย่างใด

โดยเร็ว เพ่ือเป็นการบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน ผูเ้อาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเพ่ือร่วมพิจารณา

ด าเนินการบรรเทาความเสียหายดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้แจง้เคลมบริษทัฯ ทนัที หลงัท่ีทราบเหตุความเสียหาย 
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   เอกสารประกอบการพจิารณาค่าสินไหมทดแทน 

   การขนส่งทางทะเล และขนส่งภายในประเทศ 

        1. หนงัสือแจง้การเกิดเหตุ ท่ีลงนามโดยผูเ้อาประกนัภยั พร้อมเบอร์โทรศพัทติ์ดต่อ 

        2. ภาพถ่ายของสินคา้เอาประกนัภยัท่ีไดรั้บความเสียหาย 

        3. หนงัสือเรียกร้องค่าสินไหมไปยงัผูข้นส่งสินคา้ 

        4. ใบก ากบัสินคา้ (Invoice) และใบก ากบัหีบห่อสินคา้ (Packing List) 

        5. ใบตราส่งสินคา้ (Bill of Lading หรือ Air Waybill ในกรณีขนส่งสินคา้ทางอากาศ) 

        6. เอกสาร อ่ืนใดท่ีออกโดยผูข้นส่ง หรือการท่าเรือฯ / การท่าอากาศยานฯ ซ่ึงแสดงความเสียหาย 

    หรือสูญหายของสินคา้ ตูค้อนเทนเนอร์ เช่น Wharf Survey Note, Short & Overland Cargo list,  

    DMC ฯลฯ 

        7. หนงัสือตอบรับจากผูข้นส่ง (ถา้มี) 

        8. เอกสารอ่ืนๆ ท่ีบริษทัฯ ตอ้งการเพ่ิมเติม (ถา้มี) จะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

 

   เอกสารประกอบการรับเงนิค่าสินไหมทดแทน 

      กรณีผูรั้บค่าสินไหมทดแทนเป็นนิติบุคคล 

        1. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนการคา้ของบริษทัฯ ประทบัตราพร้อมลงนามของผูมี้อ  านาจ 

        2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูมี้อ  านาจ (รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

        3. ส าเนาทะเบียนบา้นของผูมี้อ  านาจ (รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

        กรณีผูรั้บค่าสินไหมทดแทนเป็นบุคคลธรรมดา 

        1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  (รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

        2. ส าเนาทะเบียนบา้น (รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

        3. หนงัสือมอบอ านาจ ( กรณีไม่ไดม้ารับดว้ยตวัเอง) 

        4.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจ (รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

        5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ (รับรองส าเนาถกูตอ้ง)      

 

   ระยะเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

        บริษัทฯ จะท าจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วนั นับแต่วนัท่ีได้รับเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการ

เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือผูมี้สิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกนัภยัครบถว้น 

หรือตามเวลาท่ีตกลงกนั 

 

 



13 
 

 

   การแจ้งผลการพจิารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

        กรณี บริษทัฯ ปฏิเสธการชดใชเ้งิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภยัหรือไม่สามารถตกลง

ก าหนดจ านวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนได ้บริษทัฯ จะแจง้ใหผู้เ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือผูมี้สิทธิเรียกร้อง

ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้แต่กรณี  รับทราบเป็นหนงัสือ โดยระบุขอ้เท็จจริงและเหตุผลของการปฏิเสธพร้อมขอ้

กฎหมายหรือเง่ือนไขตามกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือช้ีแจงเหตุท่ีไม่อาจชดใชค่้าสินไหมทดแทนตามจ านวนท่ีเรียกร้อง 

 

   สถานที่และช่องทางการตดิต่อหน่วยงานสินไหมทั่วไป 

        บริษทั ไทยไพบูลยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

        เลขท่ี 123 อาคารไทยประกนัชีวิต ชั้น 15 ถนนรัชดาภิเษก 

        แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

        โทร. 02-246-9635 – 54 ต่อ 4100 - 4104 

 

   การประกนัภัยรถยนต์ 

   ตดิต่อหมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 9635  กด  77  ตลอด 24 ช่ัวโมง 

   ขั้นตอนการปฏิบัตเิมือ่รถประกนัเกดิอุบัตเิหตุ 

        1.  กรณีสามารถตกลงกนัไดแ้ละรถคู่กรณีมีการประกนัภยั ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 

             1.1  กรณีรถคันเอาประกันภัยและรถยนต์ของคู่กรณีมีการประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  และ  

     สามารถระบุไดว้า่ฝ่ายใดเป็นฝ่ายถกูหรือผิด ใหท้ั้งสองฝ่ายด าเนินการดงัน้ี 

                  (ก) ให้ผูเ้อาประกันภัยและผูข้ ับข่ีรถยนต์คู่กรณี กรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือใน “ใบ 

      ยืนยนัการเกิดอุบติัเหตุ” (Knock for Knock Form) ท่ีบริษทัฯ และบริษทัประกนัภยั 

      ของคู่กรณีออกให้และต่างฝ่ายต่างส่งมอบ “ใบยืนยนัการเกิดอุบัติเหตุ” ให้แก่กัน  

      และสามารถแยกยา้ยรถออกจากท่ีเกิดเหตุ 

                  (ข) ผูเ้อาประกันภัยน า “ใบยืนยนัการเกิดอุบัติเหตุ” ท่ีรับจากคู่กรณีมาแจ้งอุบัติเหตุท่ี 

      บริษทัฯ 

                       หมายเหตุ: 

                            1.  การแลก “ใบยืนยนัการเกิดอุบัติเหตุ”  ใช้ได้เฉพาะการเกิดเหตุท่ีไม่มีบุคคลใดได้รับ 

     บาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือไม่มีทรัพยสิ์นของบุคคลภายนอก (บุคคลอ่ืนนอกจากรถยนต์ของ 

     คู่กรณีทั้งสองฝ่าย) ไดรั้บความเสียหาย 

          2. รถยนต์ท่ีเอาประกันเป็นรถส่ีล้อท่ีมีน ้ าหนักรถรวมบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน  หรือรถท่ีจด 

     ทะเบียนท่ีนัง่ไม่เกิน 15 ท่ีนัง่ 
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             1.2 การประกนัภัยรถยนต์ประเภทอ่ืน ( 2, 3, 2+, 3+) ให้ผูเ้อาประกันภยัแจง้ให้บริษทัฯ  

     รับทราบ เพ่ือพิจารณาส่งเจา้หนา้ท่ีออกตรวจสอบอุบติัเหตุ 

        2. กรณีท่ีไม่สามารถตกลงกนัได ้หรือ รถยนตค์ู่กรณีไม่มีการประกนัภยั 

              2.1 แจง้บริษทัฯ เพ่ือส่งเจา้หนา้ท่ีออกตรวจสอบอุบติัเหตุ 

             2.2  จดรายละเอียดรถคู่กรณี เช่น ยี่หอ้รถ, ทะเบียนรถ, ช่ือและท่ีอยูข่องผูข้บัข่ีรถคู่กรณี 

             2.3  แจง้เจา้หนา้ท่ีต ารวจทอ้งท่ี ท่ีเกิดเหตุเพ่ือสรุปผลคดี 

        3. กรณีมีผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ หรือ เสียชีวิต 

             3.1  ใหรี้บน าผูบ้าดเจบ็ส่งโรงพยาบาล แลว้แจง้บริษทัฯ เพ่ือด าเนินการ 

             3.2  ในกรณีผูบ้าดเจ็บไม่ยอมไปโรงพยาบาลและมีการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลให้แจง้บริษทั

     เพ่ือเจรจาค่าเสียหายกบัผูบ้าดเจบ็ 

             3.3  ในกรณีมีผูเ้สียชีวิต ให้แจง้เจา้หนา้ท่ีต ารวจทอ้งท่ี ท่ีเกิดเหตุ และบริษทัฯ ทราบทนัที เพ่ือ 

     ด าเนินการตรวจสอบการเกิดอุบติัเหตุ 

   4. กรณีคู่กรณีชนแลว้หลบหนี 

    4.1 หากสามารถจดยี่ห้อ และหมายเลขทะเบียนรถคู่กรณีได ้ให้น ารถประกนัภยัเขา้แจง้ความ 

     ต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจทอ้งท่ี ท่ีเกิดเหตุ เพ่ือด าเนินคดีกบัคู่กรณี 

             4.2  หากไม่สามารถจดหมายเลขทะเบียนรถคู่กรณีได้ ให้น ารถประกันเข้าแจ้งความต่อ 

     เจา้หนา้ท่ีต ารวจทอ้งท่ี ท่ีเกิดเหตุแลว้คดัส าเนาบนัทึกการแจง้ความของพนักงานสอบสวน 

     ไปติดต่อท่ีบริษทัฯ 

        5.  เม่ือเกิดอุบติัเหตุและรถถกูยึดไวท่ี้สถานีต ารวจ 

             5.1  ใหน้ าส่ิงของท่ีมีค่าออกจากรถแลว้เกบ็รักษาไว ้  

             5.2  ในกรณีไม่สามารถน าของมีค่าออกมาไดใ้ห้แจง้เจา้หน้าท่ีต ารวจในคดีบนัทึกรายละเอียด 

     ส่ิงของไว ้

            5.3  ในกรณีตอ้งตรวจสภาพรถยนต ์ผูข้บัข่ีหรือผูเ้อาประกนัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย 

        6.  กรณีผูข้บัข่ีถกูควบคุมตวั เก่ียวกบัอุบติัเหตุ 

             ให้แจ้งบริษทัฯทราบทันที เพ่ือบริษทัฯ จะได้ด าเนินการประกันตัวผูข้ ับข่ี (ในกรณีกรมธรรม ์

    ขยายความคุม้ครองในเร่ืองการประกนัตวัผูข้บัข่ีในคดีอาญา) 

        7.  กรณีเคลมแหง้ 

             รถประกนัประเภท 1 ท่ีเกิดอุบติัเหตุเล็กน้อย  เช่น เฉ่ียวเสา ก่ิงไม ้ ให้น ารถเข้าแจง้อุบัติเหตุท่ี 

    บริษทัฯ  หรือน ารถเขา้ซ่อมและแจง้อุบติัเหตุท่ีอู่ในเครือบริษทัฯ 
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   กรณีรถประกนัสูญหาย หรือถูกโจรกรรม 

        1.  แจง้เจา้หนา้ท่ีต ารวจทอ้งท่ี ท่ีเกิดเหตุทนัที 

        2.  แจง้บริษทัฯ ทนัที พร้อมน าส่งส าเนาบนัทึกการแจง้ความของพนกังานสอบสวนเก่ียวกบัคดี 

        3.  แจง้หยดุการใชร้ถตลอดไป ท่ีกรมการขนส่งทางบก 

       4. ติดต่อเจา้หนา้ท่ีต ารวจทอ้งท่ี ท่ีแจง้ความ เพ่ือติดตามผลคดี 

    

   การจดัซ่อมรถที่เอาประกนัภัย 

        1. บริษทัฯ จะจัดซ่อมรถคันเอาประกันให้อยู่ในสภาพปกติโดยอู่ในเครือของบริษทัฯ ในกรณีท่ี

    ตอ้งเปล่ียนอะไหล่ท่ีมีการเส่ือมสภาพจากการใช้งาน เช่น ยางรถ แบตเตอร่ี ฯลฯ ท่ีไดรั้บความ 

    เสียหายจากอุบติัเหตุ บริษทัฯ จะพิจารณาจ่ายตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนด 

        2. ในกรณีผูเ้อาประกันภัยน ารถท่ีเอาประกันไปซ่อมเอง ผูเ้อาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ  

    รับทราบ และด าเนินการ ดงัน้ี 

             2.1 น าส่งใบเสนอราคาค่าซ่อมของอู่ท่ีผูเ้อาประกนัน ารถเขา้ซ่อมใหก้บับริษทัฯ 

             2.2  บริษทัฯ พิจารณาคุมราคาค่าซ่อมตามความเสียหายท่ีแทจ้ริง 

             2.3  ค่าซ่อมท่ีนอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ คุมราคา ผูข้บัข่ีหรือผูเ้อาประกนัภยัเป็นผูรั้บผิดชอบเอง 

             2.4  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนอะไหล่ ผูเ้อาประกนัภยัจะตอ้งน าอะไหล่เก่ามาคืนใหก้บับริษทั 

        3.  ในกรณีรถประกนัท่ีซ้ือความคุม้ครองซ่อมห้างให้น ารถประกนัเข้าซ่อมท่ีศูนยบ์ริการพร้อมกับ 

    ติดต่อเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ เพ่ือตรวจสอบความเสียหาย และคุมราคาท่ีศูนยบ์ริการ 

       4.  ก่อนน ารถเขา้ซ่อมทุกคร้ังควรตรวจสอบส่ิงของในรถ และน าออกจากรถท่ีจะท าการซ่อม 

        5.  เม่ือรถซ่อมเสร็จแลว้ ใหต้รวจสอบความเรียบร้อยก่อนเซ็นรับ หรือน ารถออกจากอู่ 

        6.  กรณีท่ีซ่อมไม่เรียบร้อยใหแ้จง้บริษทัฯ ทราบทนัที 

        7.  กรณีท่ีท่านน ารถไปซ่อมเอง  บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีอู่ซ่อมไม่เรียบร้อย 

    

   การจดัซ่อมรถคู่กรณีที่เป็นฝ่ายถูก 

       ในกรณีคู่กรณีท่ีเป็นฝ่ายถกู น ารถไปซ่อมจะตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯ รับทราบ และด าเนินการ ดงัน้ี 

       1. น าส่งใบเสนอราคาค่าซ่อมของอู่หรือศูนยบ์ริการ ท่ีคู่กรณีน ารถเขา้ซ่อมใหก้บับริษทัฯ 

       2.  บริษทัฯ พิจารณาคุมราคาค่าซ่อมตามความเสียหายท่ีแทจ้ริง 

       3.  ค่าซ่อมท่ีนอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ คุมราคา คู่กรณีเป็นผูรั้บผิดชอบเอง 

       4.  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนอะไหล่ คู่กรณีจะตอ้งน าอะไหล่เก่ามาคืนใหก้บับริษทัฯ 

       5.  บริษทัฯ ไม่รับผิดกรณีทรัพยสิ์นภายในรถเกิดการสูญหาย รวมทั้ง บริษทัฯไม่รับผิดชอบในกรณี 

    อู่ซ่อมไม่เรียบร้อย    
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   การจ่ายค่าสินไหมทดแทน 

        1. ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัตคุ้ิมครองผู้ประสบภัยจากรถ 

            1.1 ค่ารักษาพยาบาล  ค่าปลงศพเบ้ืองต้น ท าจ่ายภายใน 7 ว ัน นับแต่วันท่ีได้รับเอกสาร 

     ครบถว้น 

    1.2 ค่าชดเชยรายวนั ท าจ่ายภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บเอกสารครบถว้น 

    1.3 ค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงิน/ค่าปลงศพ ส่วนเกินเบ้ืองตน้ท าจ่ายภายใน 7 วนันบัแต่ 

     วนัท่ีไดรั้บเอกสารครบถว้น 

    1.4 ค่ารักษาพยาบาลในอนาคต และค่าสินไหมทดแทน ท าจ่ายภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ 

     เอกสารครบถว้นและเจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนเสร็จส้ินแลว้ 

 

   เอกสารประกอบการตั้งเบิกค่าสินไหมทดแทน 

   1.  กรณีบาดเจบ็ / ค่าชดเชยรายวนั 

                 -  ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล 

                 -   ใบรับรองแพทย ์

                 -   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว 

                 -   ส าเนาทะเบียนบา้น 

           2.  กรณีเสียชีวิต 

                 -   ส าเนามรณบตัร 

                 -   ส าเนาใบรายงานชนัสูตรพลิกศพ 

                 -   ส าเนาบนัทึกการแจง้ความของพนกังานสอบสวน 

                 -   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว และส าเนา 

     ทะเบียนบา้นผูเ้สียชีวิต 

                 -   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว และส าเนา 

     ทะเบียนบา้นทายาทโดยธรรมผูเ้สียชีวิต 

           3.  กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลในอนาคตและค่าสินไหมทดแทน และเอกสารประกอบการ 

    เจรจา 

                -  ใบรับรองแพทย ์

                -  เอกสารรับรองรายได ้
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        2. ค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ภาคสมคัรใจ (ประเภท 1, 2, 3, 2+ และ 3+) 

             1. รถประกนั/คู่กรณี เขา้ซ่อมอู่ในเครือ บริษทัฯ ท าจ่ายค่าซ่อมใหก้บัอู่โดยตรง           

             2. รถประกัน/คู่กรณี น ารถไปด าเนินการจัดซ่อมเองให้ส่งใบเสนอราคาค่าซ่อมเพ่ือคุมราคา 

     ค่าซ่อม ท าจ่ายภายใน 10 วนั นับแต่วนัท่ีเจรจายุติ หรือวนัท่ีส่งมอบใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม

     หรือน ารถท่ีซ่อมเสร็จมาตรวจสภาพ 

                 3.  รถประกนัท่ีซ้ือความคุม้ครองซ่อมห้างให้ส่งใบเสนอราคาค่าซ่อม หรือ นัดหมายเจา้หน้าท่ี

บริษทัฯ เพ่ือตรวจสอบความเสียหายและคุมราคาท่ีศูนยซ่์อม ท าจ่ายเม่ือรถซ่อมเสร็จ (กรณีศูนย์

ยอมรับค่าซ่อมจากทางบริษทัฯ) หรือท าจ่ายคืนผูเ้อาประกนัภยัภายใน 10 วนันบัแต่วนัท่ีส่งมอบ

ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมใหบ้ริษทัฯ (กรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัส ารองจ่าย) 

             4.  รถประกนัเสียหายส้ินเชิง (Total Loss) ท าจ่ายภายใน 10 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บเอกสารครบถว้น

พร้อมน าส่งเอกสารประกอบการตั้งเบิกค่าสินไหมทดแทน ดงัน้ี 

                  - ทะเบียนรถพร้อมลงนามผูถื้อกรรมสิทธ์ิ 

                       - ชุดโอนกรรมสิทธ์ิ และหนังสือมอบอ านาจของกรมการขนส่งทางบกพร้อมลงนามผูโ้อน 

     และผูม้อบอ านาจ 

                      - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

                  - หนงัสือรับรองการจดทะเบียน กรณีเจา้ของรถเป็นนิติบุคคล 

                  - ชุดกญุแจส ารอง 

                  - กรณีรถยนต์ติดสัญญาเช่าซ้ือตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติมจากบริษทัผูใ้ห้เช่าซ้ือโดยบริษทัผูใ้ห้เช่า 

       ซ้ือเป็นผูจ้ดัท าเอกสาร 

        5. รถประกนัสูญหาย หรือ ถกูโจรกรรม (ประเภท 1, 2, และ2+ ) ท าจ่ายภายในระยะเวลาท่ี     

            ประกาศหรือกฎหมายก าหนด (15 วนั หรือ 45 วนั แลว้แต่กรณี) นบัแต่วนัท่ีไดรั้บเอกสาร 

            ครบถว้น ดงัน้ี 

                   - ส าเนารายงานประจ าวนัเก่ียวกบัคดี 

                  - ทะเบียนรถพร้อมลงนามผูถื้อกรรมสิทธ์ิ และแจง้หยดุการใชร้ถท่ีกรมการขนส่งทางบก 

                  - ชุดโอนกรรมสิทธ์ิ และ หนงัสือมอบอ านาจ ของกรมการขนส่งทางบกพร้อมลงนามผูโ้อน  

       และผูม้อบอ านาจ 

                  - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้น ลงนามรับรองส าเนาถกูตอ้ง 

                      - หนงัสือรับรองการจดทะเบียน กรณีเจา้ของรถเป็นนิติบุคคล 

                      - ชุดกญุแจส ารอง 

                      -  กรณีรถยนต์ติดสัญญาเช่าซ้ือ ตอ้งมีเอกสารเพ่ิมเติมจากบริษทัผูใ้ห้เช่าซ้ือโดยบริษทัฯ ผูใ้ห ้

       เช่าซ้ือเป็นผูจ้ดัท าเอกสาร 
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                           6. กรณีมีผูไ้ดรั้บบาดเจบ็/เสียชีวิต (ส่วนเกินพระราชบญัญติัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถท าจ่าย 

                                 ภายใน 10 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บเอกสารครบถว้น 

                            หมายเหตุ:  ใชเ้อกสารประกอบการตั้งเบิก เหมือนกบัการตั้งเบิกค่าสินไหมทดแทนตาม 

            พระราชบญัญติั  คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ 

                  7. กรณีทรัพยสิ์นไดรั้บความเสียหาย ท าจ่ายภายใน 10 วนั นบัจากไดเ้จรจายติุค่าเสียหาย 

 

   การแจ้งผลการพจิารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

            กรณีบริษทัฯ ปฏิเสธการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภัยหรือไม่สามารถ 

ตกลงก าหนดจ านวนเงิน หรือค่าสินไหมทดแทนได ้บริษทัฯ จะแจง้ให้ผูเ้อาประกนัภยั ผูรั้บประโยชน์ หรือ ผูมี้สิทธิ

เรียกร้องตามกรมธรรมป์ระกนัภยัแลว้แต่กรณีรับทราบเป็นหนงัสือ โดยระบุขอ้เท็จจริงและ  เหตุผลของการปฏิเสธ

พร้อมขอ้กฎหมายหรือเง่ือนไขตามกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือช้ีแจงเหตุท่ีไม่อาจ ชดใชค่้าสินไหมทดแทนตามจ านวนท่ี

เรียกร้อง 

 

2. กรอบการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและกระบวนการควบคุมภายในของบริษทั รวมถึงรายละเอยีดในการด าเนินการ

ตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 

 

 2.1 กรอบการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและกระบวนการควบคุมภายในของบริษทั 

  บริษทัให้ความส าคญัต่อบทบาทของคณะกรรมการบริษทั ในฐานะท่ีเป็นตวัแทนประกนัวินาศภยัของ 

ผูถื้อหุน้ในการก าหนดนโยบายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ รวมถึงการบริหารความเส่ียงภยั และรวมถึงการ

ก าหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจ (Corporate Plan) การก าหนดระดบัความสามารถในการรองรับความเส่ียงภยั (Risk Appetite)  

ประเภทของความเส่ียงภัยท่ีบริษัทเข้าไปรองรับ (Risk Profile) การก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง (Risk 

Management) การอนุมติังบประมาณ แผนงาน เป้าหมายต่างๆ นอกเหนือไปจากการติดตามดูแลการด าเนินการให้

เป็นไปตามวตัถุประสงค ์เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดบนความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

   

  หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบริษทั 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้น ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินการของบริษทั การ

แสดงความเห็นซกัถาม และลงมติตดัสินใจในการด าเนินการหรือไม่ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ  

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 

3. ค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น ผูถื้อหุน้ ภาครัฐ พนกังาน ลูกคา้ เจา้หน่ี คู่คา้ คู่แข่งขนั 

และต่อสงัคมและส่วนรวม 

4. มีการเปิดเผยขอ้มลูและมีความโปร่งใส 
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  การควบคุมภายใน 

1. บริษทัจดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีดีและมีประสิทธิผล เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของบริษทัเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ มีรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง เช่ือถือได้ ตลอดจนมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการ แผนการจดัองค์กร ระบบงาน และวิธีการซ่ึงมีอยู่ภายใน

องคก์าร ซ่ึงไดรั้บการออกแบบไวโ้ดยคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทั เพ่ือใหเ้กิดความ

มัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลเก่ียวกบั 

- ความเช่ือถือไดแ้ละความมีคุณภาพสมบูรณ์ของขอ้มลู 

- การปฏิบติัตามนโยบาย แผนงาน วิธีการ กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบั 

- การดูแล ป้องกนั ระวงัรักษาทรัพยสิ์นของบริษทั 

- การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั มีประสิทธิภาพ และบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการ 

 ด าเนินงานหรือแผนงานท่ีก าหนดไว ้

3. องคป์ระกอบของการควบคุมภายใน จ าแนกออกเป็น 5 องคป์ระกอบท่ีเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัซ่ึงมาจาก

วิถีทางท่ีผูบ้ริหารด าเนินธุรกิจและเช่ือมโยงเขา้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบักระบวนการทางการบริหาร ซ่ึง

ได้แก่ สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเส่ียง (Risk 

Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสารในองคก์ร 

(Information and Communication) และการติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

4. ผูต้รวจสอบภายใน ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน รวมถึงการทดสอบและการประเมินความ

เพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กร  รวมถึงคุณภาพของการ

ปฏิบติังานภายในองคก์ร  ภายใตค่้าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม 
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 2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษทั 
 

 
 

 2.3 โครงสร้างการจดัการของบริษทั 

  คณะกรรมการ ประกอบด้วย 

1. นายไชย          ไชยวรรณ   ประธานกรรมการ 

2. นางชชัฎา        มาลากลุ ณ อยธุยา  กรรมการ 

3. นางสาววีณา    ไชยวรรณ   กรรมการ 

4. นายอาทร         วงศธ์นกลุ   กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  

5. นางสาวขวญัวรี ปราโมช ณ อยธุยา  กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. นายธนาธิป        วิทยะสิรินนัท ์                กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

7. นายยจีูน             ฟง จูน เซียง  กรรมการ 

 

 

 

สายงานการตลาดธุรกจิ สายงานประกนัภยัตอ่ สายงานบญัชแีละการเงนิ

1. สว่นการตลาดธรุกจิ 1 1. สว่นประกันภัยตอ่ 1. สว่นบัญชี

2. สว่นการตลาดธรุกจิ 2 2. สว่นการเงนิ

3. สว่นการตลาดธรุกจิ 3 สายงานรบัประกนัภยั

4. สว่นการตลาดธรุกจิ 4 1. สว่นรับประกันภัยรถยนต์ สายงานวางแผนและงบประมาณ

2. สว่นรับประกันภัยท่ัวไป 1. สว่นวางแผนและงบประมาณ

สายงานการตลาดตวัแทน

1. สว่นการตลาดตวัแทน 1 สายงานบรหิารความเสีย่ง สายงานทรพัยากรบคุคล

2. สว่นการตลาดตวัแทน 2 1. สว่นบรหิารความเสีย่ง 1. สว่นทรัพยากรบคุคล

3. สว่นการตลาดตวัแทน 3 2. สว่นคณิตศาสตรป์ระกันภัย

4. สว่นการตลาดตวัแทน 4 สายงานธุรการ

สายงานสนิไหม 1. สว่นธรุการ

สายงานสง่เสรมิการตลาด 1. สว่นสนิไหมรถยนต์

1. สว่นบรกิารการตลาด 2. สว่นสนิไหมท่ัวไป สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ

2. สว่นสือ่สารองคก์รและสือ่สารการตลาด 3. สว่นการจา่ยสนิไหม 1. สว่นเทคโนโลยสีารสนเทศ

โครงสรา้งองคก์ร บรษิทั ไทยไพบลูยป์ระกนัภยั จ ากดั (มหาชน)

สว่นลงทุน
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  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์(Good Faith) มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี (Accountability) เปิดเผย

ขอ้มูล (Disclosure) และมีความโปร่งใส (Transparency) ในการด าเนินงานและตัดสินใจ เพ่ือ

ประโยชนสู์งสุดของบริษทั 

2. ตดัสินใจบนพ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีเพียงพอ (Fully Informed Basis) และใชค้วามรอบคอบ ระมดัระวงั 

(Prudence) และปราศจากความขดัแยง้ทางผลประโยชนส่์วนตวั (Conflict of Interest) 

3. ปฏิบติัต่อผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั (Policy holder) ผูเ้ก่ียวขอ้ง (Stakeholder) อย่างเป็นธรรมโดย

ค านึงถึงประโยชนสู์งสุดของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูเ้ก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ 

4. ก าหนดทิศทาง นโยบาย ยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษทั 

5. ติดตาม (Monitoring) ควบคุม (Control) การด าเนินงานของฝ่ายจดัการ เพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุล 

(Check and Balance) 

6. จดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย พร้อมองคป์ระกอบ หรือโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดให้

มีความเหมาะสม 

7. หลีกเล่ียงการด าเนินการใดๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

 

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย 

1. นายไชย                 ไชยวรรณ                  ประธานอ านวยการบริหาร 

2. นางชชัฎา               มาลากลุ ณ อยธุยา     รองประธานอ านวยการบริหาร 

3. นายอาทร               วงศธ์นกุล        กรรมการอ านวยการบริหาร   

4.  นายยจีูน                 ฟง จูน เซียง       กรรมการผูจ้ดัการ 

5. นางสาวจุฑาทิพย ์  บณัฑิตเสน          ผูจ้ดัการฝ่าย สายงานบริหารความเส่ียง และส่วนรับประกนัภยัรถยนต ์

6. นายวศิน                 วิกิณิยะธนี           ผูจ้ดัการฝ่าย สายงานประกนัภยัต่อ และส่วนรับประกนัภยัทัว่ไป 

7. นายชุมพร               ฉลาดกิจศิริกลุ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย ส านกัตรวจสอบภายใน 

8. นางสาวศุภลกัษณ์   บุญภกัดี ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย สายงานบญัชีและการเงิน 

9. นายวิวิทย ์               วีรชยั  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย สายงานธุรการ 

10.   นายศราวธุ              ลวพิมล              ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายส่วนสินไหมรถยนตแ์ละส่วนการจ่ายสินไหม 

11. นายชยัมงคล           สุงสุวรรณ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย ส่วนสินไหมทัว่ไป 

12. นายอุทยั                  สรรเสริญศกัด์ิ ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย สายงานการตลาดตวัแทน 

13. นายบรรพจน์          ล้ีผดุง   ผูจ้ดัการอาวโุส ส่วนวางแผนและงบประมาณ และส่วนทรัพยากรบุคคล 

14. นายบญัชา               โรจนปัญญานนท ์ผูจ้ดัการ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 

1. นโยบายและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ (Shareholders Policy) 

   - มุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการท่ีดี สามารถสร้างผลก าไรให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง และ 

   มัน่คง 

  - ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยจิตอนับริสุทธ์ิ  ด า เ นิ น

ธุรกิจ     ดว้ยความรอบคอบ และโปร่งใส และด าเนินการใดๆ ดว้ยความเป็นธรรมต่อผูถื้อ หุ้ น ทุ ก

ราย 

  -  เสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว 

  -  รายงานให้ผู ้ถือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ขององค์กรโดยสม ่ าเสมอและครบถ้วนตามความ  

 เป็นจริง 

  -  รายงานให้ผูถื้อหุ้นทราบถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กร ทั้ งในด้านบวกและลบ ดว้ยเหตุผล 

 สนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 

  -  หลีกเล่ียงการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู ้อ่ืนโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซ่ึงย ัง  

 ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือด าเนินการใดๆ ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง 

  ผลประโยชนข์ององคก์ร 

 2. นโยบายและการปฏิบติัต่อภาครัฐ และหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล (Government Policy) 

  -  สนบัสนุนการด าเนินงานของภาครัฐ 

  -  ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์และนโยบายของหน่วยงานก ากบั ดูแลอยา่งเคร่งครัด 

  -  ให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือ 

 ร่วมเสริมสร้างความมัน่คงและเจริญเติบโตใหก้บัประเทศชาติ 

3. นโยบายและการปฏิบติัต่อพนกังาน (Employees Policy) 

  -  ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน 

  -  ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มในท่ีท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังาน 

  -  การแต่งตั้ ง และโยกยา้ยพนักงาน รวมถึงการให้รางวลั และการลงโทษ ต้องกระท าด้วยความ 

 สุจริต และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

  -  ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงาน  โดยให้โอกาส 

 อยา่งทัว่ถึง และสม ่าเสมอ 

  -  ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
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       2.4 คณะกรรมการชุดย่อย 

 

  2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

   1. นางสาวขวญัวรี  ปราโมช ณ อยธุยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

   2 นายธนาธิป        วิทยะสิรินนัท ์  กรรมการตรวจสอบ 
   3. นายอาทร           วงศธ์นกลุ  กรรมการตรวจสอบ 
 
   ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ 

(1) สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินท่ีมีความสมบูรณ์  ถูกตอ้ง เช่ือถือได ้มีการเปิดเผย
ขอ้มลูท่ีส าคญัโดยครบถว้นและเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 

(2) สอบทานและประเมินผลให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและ
ระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม ตามกรอบ ท่ีไดรั้บการยอมรับ
เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงก าหนดอ านาจหนา้ท่ี ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัวินาศภยั ขอ้ก าหนดของส านกังาน คปภ. 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(4) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีผูบ้ริหาร
เขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

(5) ให้ขอ้เสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพ่ือการก ากบัดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามี
รายการหรือการกระท า ดงัต่อไปน้ี 
(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(ข) การทุจริต มีส่ิงผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบควบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยการประกนัวินาศภยั หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ
 บริษทั 

(6) แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษทัโดยรวมต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

(7) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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  2.4.2  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
   1.1 นายอาทร              วงศธ์นกุล ประธานคณะกรรมการ 

   1.2 นางชชัฎา              มาลากุล ณ อยธุยา กรรมการ 

   1.3 นายยจีูน                 ฟง จูน เซียง กรรมการ 
   1.4 นางสาวศุภลกัษณ์  บุญภกัดี กรรมการ 
   1.5 นางสาวจุฑาทิพย ์  บณัฑิตเสน กรรมการและเลขานุการ 
    ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบ 
   2.1 ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  เพื่อพิจารณาอนุมติั  

โดยครอบคลุมความเส่ียงท่ีส าคญั ทั้ง 6 ดา้น  ไดแ้ก่  ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์,  ความเส่ียงดา้น
การประกนัภยั,  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง,  ความเส่ียงด้านปฏิบติัการ,  ความเส่ียงด้าน
การตลาด  และความเส่ียงดา้นเครดิต 

   2.2 ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเส่ียงรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
ความเส่ียงของบริษทั  ใหอ้ยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้

   2.3 ติดตามสถานะความเส่ียงรวมถึงความคืบหน้าในการบริหารความเส่ียง  และส่ิงท่ีต้อง
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักรอบการบริหารความเส่ียง  และนโยบายการ
บริหารความเส่ียงและกลยทุธ์ท่ีก  าหนดตามความเหมาะสม 

   2.4 ควบคุมดูแลการจดัท าแผนธุรกิจ 3 ปี ของส่วนบริหารความเส่ียง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั 

   2.5 ควบคุมดูแลการจัดท ารายงานสรุปสถานะความเส่ียง  และสรุปรายงานการปฏิบัติตาม
มาตรการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
ไตรมาสละ 1 คร้ัง 

   2.6 ทบทวนกรอบการบริหารความเส่ียงและนโยบายบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ยปีละคร้ังหรือทุก
คร้ังท่ีเกิดเหตุการณ์ส าคญัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทางการเงินของบริษทัอย่างมี
นยัส าคญั 

   2.7 ขอบเขตการบริหารความเส่ียงครอบคลุมถึงกิจกรรมหลกัของบริษทั ดงัน้ี 
    - การออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั 
    - การเกบ็เบ้ียประกนัภยั 
    - การพิจารณารับประกนัภยั 
    - การจดัการค่าสินไหมทดแทน 
    - การประกนัภยัต่อ 
    - การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืน 
    - การประเมินมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
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  2.4.3 คณะกรรมกำรลงทุน 
   1.1 นายวานิช  ไชยวรรณ ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการลงทุน 

  1.2 นายไชย  ไชยวรรณ  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการลงทุน 
  1.3 นางวิไลพร  มุ่งศิริ  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการลงทุน 
  1.4 นางชชัฎา  มาลากลุ ณ อยธุยา  ประธานคณะกรรมการลงทุน 
  1.5 นายอาทร  วงศธ์นกลุ  กรรมการลงทุน 
  1.6 นายยจีูน ฟง จูน เซียง  กรรมการลงทุน 
  1.7 นางสาวภาณุมาศ  ไชยสุทธินนัท ์  เลขานุการ 
 

   ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบ 
1.1 จดัท ากรอบนโยบายลงทุนและวงเงินอนุมติัการลงทุนตามประเภทการลงทุน  เพ่ือขออนุมติัจาก 
        คณะกรรมการบริษทั 
1.2 พิจารณาอนุมติัแผนการลงทุนและบริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนและนโยบาย 
        บริหารความเส่ียง 
1.3 ก ากบัการลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุน  นโยบายบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ  และ 
 ตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องรวมถึงหลกัธรรมาภิบาล  ความโปร่งใส  และการ
 ป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์เก่ียวกบัธุรกรรมการลงทุนของบริษทัฯ 
1.4 พิจารณาอนุมติัการลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภทของผูอ้อกตามขอบเขตอ านาจการอนุมติั
 วงเงินในแต่ละคราว 
1.5 ก ากบัดูแลระบบงาน  บุคลากร  และขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการลงทุนให้มีความเพียงพอต่อการ
 ด าเนินงาน 
1.6 พิจารณาคดัเลือกผูรั้บฝากสินทรัพย ์ และความเหมาะสมของสญัญาวา่จา้งผูรั้บฝากสินทรัพย ์
1.7 ใหค้วามเห็นชอบหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกบ็รักษาสินทรัพยห์นุนหลงัไวเ้อง 
1.8 ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทั มอบหมาย 

 
          2.5  การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอสิระ  และผู้บริหาร 

       หลกัเกณฑใ์นการสรรหา 

1. พิจารณาจากความรู้ ความช านาญ ความสามารถ และประสบการณ์ เพ่ือเขา้มาบริหารและสามารถ

อุทิศเวลาในการท างานอยา่งเตม็ท่ี 

2. พิจารณาดว้ยความโปร่งใส  และเป็นธรรม 

3. ดูลกัษณะความสามารถ และความเหมาะสม  
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          2.6    นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration Policy) 

 1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน  สวสัดิการต่างๆ            

    รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ กรรมการอิสระ  และผูบ้ริหาร 

  2. คณะกรรมการเป็นผูป้ระเมินผล และพิจารณาค่าตอบแทน เงินเดือน การข้ึนเงินเดือน ส าหรับ 

     คณะกรรมการของบริษทั รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ โดยการจ่ายผลตอบแทนจะสัมพนัธ์กบัผล 

     การปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้

 

3. การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น   

(Asset liability Management ALM) 

 

  3.1 การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)  

        การด าเนินกิจกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทั เป็นการก าหนดกลยทุธ์ การวางแผน การจดัการ การช้ีน า 

และการควบคุมกิจกรรมต่างๆขององคก์รดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบจากการสูญเสียเน่ืองมาจากเหตุการณ์

ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดต้ั้งใจ   เป้าหมายของการบริหารความเส่ียงไม่เพียงเพ่ือสามารถจดัการกบัความเส่ียงต่างๆออกจาก

กิจกรรมของบริษทัฯเท่านั้น แต่ยงัเป็นการรับรองว่าบริษทัฯมีความมุ่งมัน่ในการบริหารความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ี

ยอมรับได ้เพ่ือเพ่ิมโอกาสและลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากกความเส่ียง  

        บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพมากกว่า

การมุ่งเพ่ิมผลก าไรเพียงอย่างเดียว โดยอาศยัความมัง่คงและความยัง่ยืนท่ีมีท าให้บริษทัฯสามารถสร้างมูลค่าระยะยาว

ใหก้บัผูถื้อหุน้ผา่นการบริการจดัการความเส่ียงและการรับเอาความเส่ียงท่ีสามารถประเมินและควบคุมได ้

        บริษทัฯไดใ้ห้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียงเน่ืองจากเป็นพ้ืนฐานท่ีสนบัสนุนการบริหารจดัการและ

เป็นส่วนส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการ บริษทัฯเช่ือมัน่ว่าการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพภายในองคก์รนั้น

เป็นส่วนส าคญัต่อการบรรลุ พนัธกิจ และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษทัฯ  

        การบริหารความเส่ียงเป็นหนา้ท่ีของบุคคลากรทุกคนในบริษทัฯ ความเส่ียงต่างๆจะไดรั้บการจดัการใหอ้ยู ่

ในระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัฯยอมรับได(้ Risk Appetite) และเป็นไปตามหลกัการในการท่ีจะรับเอาความเส่ียงไวเ้อง  

ดงันั้นบุคคลากรทุกคนในองค์กรทราบถึงขอ้จ ากดัในการบริหารความส่ียงว่า การบริหารความเส่ียงไม่ไดเ้ป็นการ

ประกนัวา่บริษทัฯจะไม่มีความเส่ียงใดๆอีกเลย หากแต่การบริหารความเส่ียงนั้นจะเขา้มาช่วยสนบัสนุนในการตดัสินใจ 

ภายใตข้อ้จ ากดัของขอ้มูลท่ีมีอยู่  การวิเคราะห์ความเส่ียง และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในการประเมินความเส่ียง เพ่ือจดัท า

ทะเบียนความเส่ียงของบริษทัฯทั้งในระดบับริษทัและระดบัหน่วยงาน เพ่ือการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพโดย

แบ่งตามความเส่ียงแต่ละด้านขององค์กรให้บรรลุผลการด าเนินงานท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและ

บุคคลากรในทุกระดบัในบริษทัฯ 
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 แนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียง 

1.  การบริหารความเส่ียงดา้นประกนัภยั (Insurance Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ี 

ความรุนแรง และเวลาท่ีเกิดความเสียหายท่ีเบ่ียงเบนจากสมมติฐานท่ีใชใ้นการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั 

การค านวณเงินส ารอง และการพิจารณารับประกนัภยั  บริษทัฯมีกระบวนการติดตามและวิเคราะห์ผลการ

รับประกนัภยัของผลิตภณัฑท่ี์น าออกจ าหน่ายในทุกๆ เดือน  เพ่ือน ามาใชใ้นการพิจารณาปรับปรุงหรือ

ยกเลิกผลิตภณัฑ ์และมีการทบทวนความเพียงพอของอตัราเบ้ียประกนัภยัและอตัราก าไรของผลิตภณัฑ์

เพ่ือใหแ้น่ใจวา่สินคา้มีความสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับของบริษทัได ้

 

2.  การบริหารความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดนโยบาย แผนกล

ยทุธ์ แผนการด าเนินงาน และการน าไปปฏิบติัใชอ้ยา่งไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างนโยบาย 

เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวะการณ์แข่งขนัและสภาพแวดลอ้ม อนัส่งผลกระทบต่อบริษทั  

ซ่ึงบริษทัไดแ้ต่งตั้ง คณะอ านวยการบริหาร( Executive Committee)  เพ่ือท าหนา้ท่ีในการก าหนดกลยุทธ์ 

แผน 3 ปี ทิศทางการขยายงาน และแผนรองรับการขยายงานของบริษทัฯ ทั้งน้ีเพ่ือใหส้ามารถจดัการกบั

ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมและอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ความเส่ียงด้านประกันภัย 

(Insurance Risk) หมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ี ความรุนแรง และเวลาท่ีเกิดความ

เสียหายท่ีเบ่ียงเบนจากสมมติฐานท่ีใชใ้นการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั การค านวณเงินส ารอง และการ

พิจารณารับประกนัภยั  

 

3.  การบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัไม่สามารถ

ช าระหน้ีสินและภาระผกูพนัเม่ือถึงก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้ หรือไม่

สามารถจดัหาเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือไม่สามารถหาเงินมาช าระได ้ บริษทัฯไดมี้การจดัท างบประมาณ 

เงินสดทั้งดา้นสินทรัพยแ์ละดา้นหน้ีสิน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯมีเงินสดเพียงพอช าระหน้ี 

 

4.  การบริหาร ความเส่ียงดา้นการปฏิบติัการ (Operation Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากความลม้เหลว ความ

ไม่เพียงพอ หรือความไม่เหมาะสมของบุคลากร กระบวนการปฏิบติังานภายใน ระบบงาน หรือเกิดจาก

เหตุปัจจยัภายนอก จะรวมไปถึงความเส่ียงดา้นช่ือเสียงและความเส่ียงดา้นการปฏิบติัตามกฎหมาย ซ่ึง

บริษทัฯไดมี้แนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียง โดยการวิเคราะห์ขอ้มลูเหตุการณ์ความเสียหาย  เพ่ือ

ประเมินความเส่ียงจากการด าเนินงานและในส่วนของระบบการบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ( Business 

Continuity Management ) เพ่ือใหก้ารด าเนินธุรกิจและการพ้ืนฟูธุรกิจจากผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนมีความ

สอดคลอ้งกนั และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการความเส่ียงในอนาคต 
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5.  การบริหารความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด

ของสินทรัพยท่ี์ลงทุน อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ ราคาตราสารทุน และราคา

สินคา้โภคภณัฑ ์ 

- ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) เป็นความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

ดอกเบ้ียอนัส่งผลใหมู้ลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินเกิดการเปล่ียนแปลงไม่สอดคลอ้งกนั บริษทัฯ

จึงมีแนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัรา

ดอกเบ้ีย ดว้ยการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน(Asset Liability Management )ใหอ่้อนไหวต่อ

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั อีกทั้งมีการพิจารณาการลงทุนให้

สอดคลอ้งกบัประเภทท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลเป็นผูก้  าหนด 

  

6. การบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตาม

ภาระท่ีตกลงไวก้บับริษทั รวมถึงโอกาสท่ีคู่สัญญาจะถูกปรับลดอนัดบัความเส่ียงดา้นเครดิต บริษทัฯมี

แนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียง โดยก าหนดอนัดบัความน่าเช่ือถือของคู่คา้ รวมทั้งการลงทุนใน

หลกัทรัพยท่ี์มีอนัดบัความน่าเช่ือถือและประเภทท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลเป็นผูก้  าหนด  
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  3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น (Asset Liability Management : ALM) 

 การบริหารสินทรัพยข์องบริษทัฯ โดยมีคณะกรรมการลงทุนและหน่วยงานลงทุนเป็นผูรั้บผิดชอบในการลงทุน 

ซ่ึงการลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูงและความเส่ียงต ่า เช่น พนัธบตัร และเงินฝากธนาคาร    

ส่วนการบริหารหน้ีสินของบริษทัฯ มีหน่วยงานคณิตศาสตร์ประกนัภยัเป็นผูรั้บผิดชอบในการค านวณหน้ีสินดา้นการ

รับประภยั  ซ่ึงการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวของบริษทัจะมีการตรวจสอบสภาพคล่องอยา่งสม ่าเสมอ 

 

ขอ้มลูเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดงัน้ี 

                                                                                                                                                  หน่วย : ลา้นบาท 

 
หมายเหตุ    - ราคาบญัชี หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินาศภยั เพ่ือวตัถุประสงค์

หลกัในการก ากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษทัประกนัภยั และเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีความสามารถในการจ่าย

ผลประโยชนต์ามสญัญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

 

4. ความเส่ียงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของ

บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเช่ือมโยงของเงินกองทุนและความเส่ียงจากการรับประกันภัย และการ

กระจุกตวัจากการรับประกนัภัย 

       การบริหารจดัการความเส่ียงจากการรับประกันภยัของบริษทัฯ โดยจดัให้มีการทบทวนนโยบายการรับ

ประกนัภยัประเภทต่างๆ และกลยุทธ์การบริหารการประกนัภยัต่อเป็นประจ าทุกปี ก าหนดกระบวนการพิจารณารับ

ประกนัภยัท่ีครอบคลุมความเส่ียงและก าหนดเง่ือนไขการรับประกนัภยัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความเส่ียงภยัท่ี

แทจ้ริง  บริษทัฯมีกระบวนการติดตามและวิเคราะห์ผลการรับประกนัภยัของผลิตภณัฑท่ี์น าออกจ าหน่ายในทุกๆ เดือน  

เพ่ือน าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ มาใชใ้นการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกผลิตภณัฑ์ และมีการทบทวนความเพียงพอ

ของอตัราเบ้ียประกนัภยัและอตัราก าไรของผลิตภณัฑ์เพ่ือให้แน่ใจว่าสินคา้มีความสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงท่ี

ยอมรับได ้ (Risk Appetite) ของบริษทั 

  

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน

สินทรัพยล์งทุน  (Total Investment Assets) 1,485.55 1,526.52 1,407.91 1,452.69

สินทรัพยส์ภาพคล่อง (Total Liquid Assets) 1,462.28 1,462.28 1,384.58 1,384.58

หน้ีสินรวม 915.33 916.27 724.67 716.45

หน้ีสินตามสญัญาประกนัภยั 575.25 582.67 466.6 468.01

รายการ
ปี 2561 ปี 2560
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        บริษทัฯยงัคงค านึงถึงการกระจุกตวัจากการรับประกนัภยัและการท าประกนัภยัต่อ โดยจดัให้มีกลยุทธ์การ

บริหารการประกนัภยัต่อใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ียอมรับได(้Risk Appetite)และระดบัความเส่ียงสุงสุดท่ียอมรับได้

( Risk tolerance)ของบริษทั รวมทั้งก าหนดสัดส่วนในการรับประกนัภยัไวเ้องสูงสุด( Maximum Retention)ต่อความ

ความเส่ียงภยัตามแต่ละประเภทของการรับประกนัภยั  และกระจายความเส่ียงในการรับประกนัภยัจากลูกคา้ ในกลุ่ม

ต่างๆโดยและโอนความเส่ียงไปยงับริษทัรับประกันภยัต่อโดยเน้นบริษทัรับประกนัภยัต่อท่ีมีความแข็งแกร่งทาง

การเงินเป็นหลกั ตลอดจนจดัใหมี้สัญญาประกนัภยัต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน (Excess Of Loss) เป็นเคร่ืองมือใน

การป้องกนัและควบคุมความเส่ียงภยัไม่ใหเ้กิดความผนัผวนและกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษทัฯ 

 

ขอ้มลูเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดงัน้ี 

                                  หน่วย : ลา้นบาท     

รายการ จ านวน 

ส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ  329.99 

เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 43.00 

เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ  0.91 

 

5. มูลค่า วธีิการ และสมมตฐิานในการประเมนิหนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย    

 

    ส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 

                  ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาระยะยาวเป็นยอดส ารองสะสมตั้งแต่เร่ิมท าประกนัถึงวนัส้ินรอบระยะเวลา

รายงานส าหรับกรมธรรม์ท่ีมีผลบังคบัอยู่ ส ารองดังกล่าวตั้ งข้ึนส าหรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ท่ี

ประมาณวา่จะเกิดข้ึนในอนาคต บริษทัฯค านวณส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว โดยอา้งอิงตามวิธี

ส ารองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม (Gross Premium Valuation: GPV) โดยขอ้สมมติส าคญัท่ีใชใ้นการค านวณ 

ประกอบดว้ย อตัรามรณะ อตัราค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการขายและบริหารงานซ่ึงเป็นค่าประมาณการท่ีดีท่ีสุดของภาระ
ผกูพนัตามสญัญาประกนัภยั ณ ขณะนั้น (Best-estimate assumption) และอตัราคิดลด 

   ส ารองเบีย้ประกนัภัย 
                เงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
                 บริษทัฯ ตั้งเงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามกฎเกณฑใ์นประกาศกระทรวงพาณิชย ์เร่ืองการ
จดัสรรเงินส ารองส าหรับเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ตกเป็นรายไดข้องบริษทัประกนัวินาศภยัดงัน้ี 
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ประเภทการประกนั วิธีการค านวณเงินส ารอง 

- การประกนัอคัคีภยั, ภยัทะเลและขนส่ง(ตวัเรือ), 
รถยนต์ และภยัเบ็ดเตล็ด  (ยกเวน้อุบัติเหตุการ
เดินทางท่ีมีความคุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน) 

- วิธีเฉล่ียรายเดือน (วิธีเศษหน่ึงส่วนยี่สิบส่ี) 

- การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเท่ียว การประกนัภยั
อุบติัเหตุ  การเดินทางท่ีมีระยะเวลาคุม้ครองไม่
เกิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อยของเบ้ียประกันภัยรับ ตั้ งแต่
วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัเร่ิมมีผลคุม้ครอง
ตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทยังคงให้ความ
คุม้ครองแก่   ผูเ้อาประกนัภยั 

ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
             ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจ านวนท่ีจะจ่ายจริง ส่วนส ารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือไดรั้บ

การแจง้ค าเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของฝ่าย
บริหาร มลูค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง   

    บริษทัฯไดต้ั้งส ารองเพ่ิมเติมส าหรับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานให้บริษฯั ทราบ 

(Incurred but not reported claim: IBNR) ซ่ึงค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยค านวณจากประมาณ

การท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตส าหรับความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว้

ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บ
รายงาน สุทธิดว้ยค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี 

ขอ้มลูเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดงัน้ี                                                                                                    หน่วย : ลา้นบาท    

รายการ 
ปี 2561 ปี 2560 

ราคาบัญชี ราคาประเมนิ ราคาบัญชี ราคาประเมนิ 

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั         

-ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาว
(Long-term technical reserves) 

39.01 43.17 14.71 16.31 

- ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
284.87 246.98 247.05 209.77 

 (Premium liabilities) 

- ส ารองค่าสินไหมทดแทน  
251.36 292.52 204.84 241.93 

(Claim liabilities)  

    

หมายเหตุ - ราคาบญัชี หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั ท่ีประเมินตามมาตรฐานการบญัชี มีวตัถุประสงค์

หลกัเพ่ือให้นกัลงทุนผูวิ้เคราะห์ทางการเงินเขา้ใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัท่ีเป็นท่ี

ยอมรับตามหลกัการทางบญัชีในประเทศไทย ซ่ึงมลูค่าดงักล่าวจะตอ้งผา่นการรับรองจากผูส้อบบญัชีอนุญาตแลว้  
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  - ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั ท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินาศภยั เพ่ือ

วตัถุประสงคห์ลกัในการก ากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษทัประกนัภยัและเพ่ือใหม้ัน่ใจว่าบริษทัความสามารถใน

การจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยัไดอ้ย่างครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยัซ่ึงจะตอ้งประเมินโดยนกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลกัการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บการยอมรับ สมมติฐานท่ี

ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคลอ้งกับประสบการณ์จริงหรือในกรณีท่ีบริษทัมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอา้งอิงจาก

ประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกนัภยัของบริษทันั้น 

นอกจากน้ี มูลค่าส ารองประกนัภยัดงักล่าวจะตอ้งรวมถึงค่าเผื่อความผนัผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) 

ซ่ึงใหเ้ป็นไปตามท่ีส านกังาน คปภ. ก าหนด  

ข้อสังเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มลูค่าหน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัอาจมีความแตกต่างระหวา่ง

ราคาบญัชีและราคาประเมินของ อยา่งมีนยัส าคญั อนัเน่ืองมากจากวตัถุประสงคแ์ละวิธีการท่ีแตกต่างกนัในการประเมิน

ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ทั้งน้ีผูท่ี้จะน าขอ้มลูไปใชค้วรศึกษาและท าความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์นวทางการประเมินราคา

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัทั้งสองใหถ่ี้ถว้นก่อนตดัสินใจ  

 

6. การลงทุนของบริษทั  

  นโยบายการลงทุนของบริษทัฯ คือ การบริหารเงินของบริษทัโดยมุ่งเนน้ และใหค้วามส าคญัในเร่ืองของ

ความสมดุลระหว่าง  “ ความปลอดภยั ของเงินตน้ กบั ผลตอบแทนจากการลงทุน ”  ภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได ้

เพ่ือใหบ้ริษทัมีผลประกอบการท่ีดี  มีฐานะการเงินเขม้แขง็  โดยมีกระบวนการในการตดัสินใจลงทุนท่ีมีความรอบคอบ  

มีการวิเคราะห์ความเส่ียงต่าง ๆ  ควบคู่ไปกับการพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีคุ้มค่าเหมาะสม และมี

กระบวนการติดตามประเมินสถานการณ์การลงทุนของตลาดการลงทุนอยา่งใกลชิ้ด 

  นโยบายการลงทุนของบริษทัฯ  เป็นนโยบายการลงทุนแบบผสม   (Mixed  Fund)  หมายถึง การลงทุนใน

เงินฝากหรือตราสารท่ีเทียบเท่าเงินสด  ตราสารแห่งหน้ี ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  ตราสารแห่งทุน  หน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน เป็นตน้       

  วิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพยล์งทุน จะประเมินราคาตามมาตรฐานบญัชีท่ีไดก้ าหนดไว ้เช่น ราคาตลาด, 

ราคาเสนอซ้ือ, ราคาทุนตดัจ าหน่าย, ราคาทุน หรือราคาบญัชี และมีการท า Impairment ส าหรับตราสารนอกตลาด โดย

ใชก้ารค านวณตามหลกัเกณฑก์ารประเมินมลูค่าท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไป 
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ขอ้มลูเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดงัน้ี 

                                                                                                                                                  หน่วย : ลา้นบาท 

 
              

หมายเหตุ    - ราคาบญัชี หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

  - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินาศภยั เพ่ือวตัถุประสงค์

หลกัในการก ากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษทัประกนัภยัและเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีความสามารถในการจ่าย

ผลประโยชนต์ามสญัญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

 

7. ผลการด าเนินงานของบริษทัประกนัภัย รวมถึงผลการวเิคราะห์และอตัราส่วนต่างๆ ที่เกีย่วข้อง  

  ผลการด าเนินงาน ปี 2561 บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิเป็นจ านวนเงิน 15.51 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 เป็นจ านวน  

39.30 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 165.20 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

         เบ้ียประกนัภยัรับรวมของบริษทัฯ  ปี 2561 เบ้ียประกนัภยัรับทุกประเภท มีจ านวน 674.78 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 

139.38 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.03  เม่ือเทียบกบัปี 2560 โดยบริษทัขยายงานเพ่ิมข้ึนในผลิตภณัฑป์ระเภท

อุบติัเหตุส่วนบุคคลและประกนัภยัเบด็เตลด็ 

   บริษทัฯ มีค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ปี 2561 จ านวน 178.45 ลา้นบาท  คิดเป็นอตัราส่วนค่าสินไหม ร้อยละ 59.60 

ของเบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้เกิดจากจ านวนค่าสินไหมประกนัภยัประเภทอุบติัเหตุส่วนบุคคลและประกนัภยั

เบด็เตลด็ท่ีมีจ านวนเพ่ิมสูงข้ึน 

ประเภท

สินทรัพย์ลงทุน

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน

เงินฝากสถาบนัการเงินและบตัรเงินฝากสถาบนัการเงิน                 393.50 393.50                               514.16                 514.16

ตราสารหน้ี (พนัธบตัร,หุน้กู,้   ตัว๋สญัญาใชเ้งิน, ตัว๋แลกเงิน, หุน้กูแ้ปลง
สภาพ และสลากออมทรัพย)์

             1,002.21              1,002.21                 821.69                 821.69

ตราสารทุน (ไมร่วมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม)                   21.92                   62.89                   21.92                   66.70

หน่วยลงทุน                   67.87                   67.87                   50.13                   50.13

เงินใหกู้ย้ืม,เงินใหเ้ช่าซ้ือรถ และใหเ้ช่าทรัพยสิ์นแบบลิสซ่ิง                      0.05                      0.05                      0.01                      0.01

รวมสินทรัพย์ลงทุน              1,485.55              1,526.52              1,407.91              1,452.69

ปี 2561 ปี 2560

มูลค่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม
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   รายไดจ้ากการลงทุนและรายไดอ่ื้น  ปี 2561 จ านวน 49.67 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี  2560 จ านวน  7.13 ลา้นบาท 

หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.76 แยกเป็นรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิเพ่ิมข้ึน 12.86 ลา้นบาท  ส่วนใหญ่เกิดจากก าไรในการขาย

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 

 ส าหรับขอ้มลูเชิงปริมาณมีรายละเอียด ดงัน้ี                                                         หน่วย:ลา้นบาท 

รายการ 2561 2560 

เบ้ียประกนัภยัรับรวม 674.78 535.41 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้(สุทธิ) 299.41 311.61 

รายไดจ้ากการลงทุน และรายไดอ่ื้น   49.67 42.54 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ  15.51 (23.80) 

 

 

อตัราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ (ร้อยละ) 

อตัราส่วน 2561 2560 

อตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน ( Loss Ratio) 59.60 56.18 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจประกนัภยั 
( Expense Ratio) 

45.58 61.2 

อตัราส่วนรวม ( Combined Ratio) 105.18 117.38 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 578.25 658.58 

อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ( Return on equity) 1..42 (2.19) 

 

8. ความเพยีงพอของเงนิกองทุน 

  บริษทัฯไดน้ าหลกัการบริหารเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียงมาใชใ้นการบริหารความเส่ียง มีการก าหนด

ระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) ดา้นเงินกองทุน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการรักษาระดบัเงินกองทุนของ

บริษทัฯ ตลอดระยะเวลาท่ีประกอบกิจการ และไดมี้การจดัท าการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพ่ือวิเคราะห์

เหตุการณ์ และกรณีต่างๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและเงินกองทุนของบริษทัฯ 

  การด ารงเงินกองทุนตามความส่ียง ( Risk Based Capital)  บริษทัฯตอ้งการท่ีจะรักษาอตัราส่วนความ

เพียงพอของด ารงเงินกองทุนท่ีมีค่ามากกวา่ขั้นต ่าท่ีส านกังาน คปภ. ก าหนด    
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                                                                                                                                                                 หน่วย : ลา้นบาท  

รายการ 
 ณ วนัที่ 31  ธันวาคม  

2561 2560 

สินทรัพยร์วม 2,026.70 1,863.79 

หน้ีสินรวม       

   - หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั  582.67 468.01 

   - หน้ีสินอ่ืน  333.60 248.44 

ส่วนของเจา้ของ  1,110.43 1,147.34 

อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน    (ร้อยละ) 1,419.71 1,496.53 

เงินกองทุนท่ีสามารถน ามาใชไ้ดท้ั้งหมด  1,105.13 1,141.94 

เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย  77.84 76.31 

 หมายเหตุ  - ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการก าหนดประเภท

และชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัวินาศภยั 

ก าหนดใหน้ายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นในการก ากบัดูแลบริษทัท่ีมีอตัราส่วนความเพียงพอของ

เงินกองทุนต ่ากวา่ร้อยละหน่ึงร้อยส่ีสิบได ้

          - เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินาศภยั  

          - รายการขา้งตน้ค านวณโดยใชร้าคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินาศภยั  

 

9.งบการเงนิและหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็น  

แล้ว 

                สามารถดูรายละเอียดงบการเงินไดท่ี้ 

https://www.thaipaiboon.com/filemanager/file_download/file9420190530031843.pdf 
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