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รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 

1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการประกอบ

ธุรกิจตามที่ก าหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจรายละเอียด ลักษณ ะผลิตภัณ ฑ์และ

บริการที่ส าคัญ     ช่องทางการติดต่อกับบริษัท    วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้องพิจารณาและชดใช้เงิน   หรือ 

ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

 

1.1 ประวัติบริษัท 

  ปี 2472 ก่อตั้ง เป็นบริษทัประกนัภยับริษทัแรกของคนไทย 

  ปี 2511 เขำ้ร่วม เป็นบริษทัในกลุ่มไทยประกนัชีวิต   

  ปี 2532 ยำ้ยส ำนกังำนที่สวนมะลิมำอยูท่ี่ อำคำรไทยประกนัชีวิต ถนนรัชดำภิเษก จนถึงปัจจุบนั 

  ปี 2533 เพิ่มทุนจดทะเบยีนเป็น 300 ลำ้น  เป็นทุนที่ช ำระแลว้ 200 ลำ้นบำท มีส่วนล ้ำมูลค่ำหุ้น  

   102  ลำ้น  ธนำคำรทหำรไทยเขำ้มำเป็นผูถ้ือหุ้น 10% 

  ปี 2543  -  บริษทัหันมำเน้นกำรจดัจ ำหน่ำยแก่ตลำดลูกคำ้รำยยอ่ย  เพือ่รองรับนโยบำยกำรขยำยตลำด 

       รำยยอ่ย 

        - น ำกรมธรรมป์ระกนักอลฟ์ออกสู่ตลำด โดยผูเ้ล่นกอลฟ์มีควำมสะดวกสำมำรถหำซ้ือได ้

        ทัว่ไป  เช่น Pro shop ครูฝึกกอลฟ์ ฯลฯ  

                     -  จำกนโยบำยกำรรับประกนัที่เป็นมำตรฐำนติดต่อกนัมำหลำยปี ประกอบกบัควำมสัมพนัธ์ 

     กบัสถำบนักำรเงิน  เช่น ธนำคำรทหำรไทย ท ำให้บริษทัไดมี้ส่วนร่วมในกำรรับงำนประกนั 

     ขนำดใหญ่ของประเทศ  เช่น  กำรก่อสร้ำงอโุมงคร์ถใตดิ้น โรงงำนผลิตน ้ำประปำ  และ 

     โครงกำรระดบัประเทศอีกหลำยแห่งจวบจนปัจจบุนั 

               ปี 2550  พฒันำเวบ็ไซตอ์งคก์ร  www.paiins.com ( www.thaipaiboon.com) 

 ปี 2551 พฒันำระบบส ำนกังำนตวัแทนออนไลน์ www.TPBnetwork.com  เพื่อสนบัสนุนและเพิ่มศกัยภำพ  

ตวัแทนในกำรขยำยฐำนลูกคำ้ 

 ปี 2552 เปลี่ยนช่ือบริษทัจำก “ไพบลูยป์ระกนัภยั” เป็น “ไทยไพบูลยป์ระกนัภยั” เพื่อให้สอดคลอ้งกบั 

    ควำมเป็นบริษทัในกลุ่มไทยประกนัชีวิตที่ชดัเจนยิง่ขึ้น 

 ปี 2553 พฒันำมำตรฐำนกำรบริกำรของอู่ในเครือข่ำย ดว้ยโครงกำร Oneder Garage Oneder Services  

                                เพื่อยกระดบัคุณภำพบริกำรดำ้นระบบกำรซ่อมและดูแลรกัษำรถยนตใ์ห้เทยีบเท่ำศูนยบ์ริกำร 

 ปี 2554 ด ำเนินโครงกำรจดัตั้ง “TPB Help Point” เพื่อเป็นศูนยอ์  ำนวยควำมสะดวกให้แก่ตวัแทน 

    ดำ้นกำรตลำดและรับประกนัภยั  รวมทั้งเป็นศูนยบ์ริกำรลูกคำ้ดำ้นบริกำรหลงักำรขำย 

  ปี 2555    -  แปรสภำพเป็น “บริษทัมหำชน” เม่ือเดือน กรกฎำคม 2555 

    -  เพิ่มทุนจดทะเบยีนเป็น 600 ลำ้นบำท เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจจำกกำรเปิดประชำคม 

     เศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี 2558 

http://www.paiins.com/
http://www.thaipaiboon.com/
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 ปี 2556  - พฒันำระบบ E-Commerce  ขำยผ่ำนเวบ็ไซต ์และช ำระเบี้ยผ่ำนระบบ Payment Gateway 

- เพิ่มทุนจดทะเบยีนอีก 1,150 ลำ้นบำท เป็น 1,750 ลำ้นบำทโดยบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ  ำกดั 

(มหำชน)  เป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ถึง 45 %   

 ปี 2557 พฒันำระบบบริกำรรบัส่งขอ้มูลกำรขำย พรอ้มพิมพก์รมธรรมป์ระกนัภยัผ่ำนระบบ Online  

    โดยตรงกบับริษทั เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัโบรกเกอร์ และส ำนกังำนตวัแทนในกำร 

    ขยำยตลำดประกนัภยั ดว้ยจุดขำยใหม่ สะดวก ง่ำย รวดเร็ว 

 ปี 2558 พฒันำระบบต่ออำยอุอนไลน์ผ่ำนเวบ็ไซต ์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก กบัลกูคำ้และตวัแทน 

 ปี 2559     - เปิดบริกำรผ่อนช ำระประกนัรถยนตช์ั้น 1 ดอกเบี้ย 0%  6 เดือน 

    -  เปิดตวัแผนประกนัสรรพภยัส ำหรับบำ้นอยูอ่ำศยั "TPB บำ้นรักษสุ์ข" และแผนประกนั 

     รถยนตส์ ำหรับผูข้บัขี่อำย ุ35 ปีขึ้นไป "TPB 2 พลสั 35 แซ่บเวอร์" 

 ปี 2560   -  พฒันำโมบำยแอพเพื่อเป็นเคร่ืองมือขำยส ำหรับตวัแทนผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟนและแท็บเล็ต 

     ช่ือ "TPB D-Smart" 

    -  เปิดตวัแผนประกนัสรรพภยัส ำหรับธุรกิจขนำดยอ่ม "TPB SME Care" และแผนประกนั 

          อุบตัิเหตุส่วนบุคคล "TPB PA Care4U Plus" ที่พลสัควำมคุม้ครองให้ครบจนคุม้ยิ่งกว่ำคุม้ 

      และครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่เวน้โซนแดงในภำคใต ้

               ปี 2561     -    เปิดตวั Digital Marketing ทั้งส่ือโซเซียลมีเดีย ทำง เฟสบุ๊คเพจ, ช่องยทููป และไลน์แอด  

           (@thaipaiboon) รวมทั้งเผยแพร่คลิปวิดีโอ "TPB Check in" เนน้สำระควำมบนัเทิง และ  

          "ประกนัภยัเร่ืองใกลต้วั" เนน้สำระควำมรู้ทุกเร่ืองประกนัภยั 

                  ปี 2562    -   น ำระบบงำนคอมพิวเตอร์ของ P&O มำใช ้ทั้งระบบ Motor และ Non Motor เตม็รูปแบบ  

           เพื่อรองรับกบักำรเพิ่มช่องทำงกำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรรบัช ำระเงิน  
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1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 

  วิสัยทัศน์  

  “ มำตรฐำนสำกล มัน่คง มีคุณภำพ โปร่งใสและยึดหลกับรรษทัภิบำลที่ดี ย ัง่ยืนมำกว่ำ 9 ทศวรรษ ” 

  พันธกิจ  

1. มุ่งมั่นที่จะสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่สนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และคู่ค้ำ โดยกำรสร้ำง

มูลค่ำเพิ่มและกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ สะดวก รวดเร็ว เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจอยำ่งยัง่ยืน 

2. มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกนัภยัคุณภำพ มำตรฐำนสำกล ที่ด ำเนินธุรกิจอย่ำงมืออำชีพบนพื้นฐำนของ

ควำมสุจริต ควำมเป็นเอกภำพ และควำมมัน่คงของบริษทั 

3. มุ่งมัน่ที่จะสร้ำงบุคลำกรของบริษทัให้เป็นบุคลำกรที่มีศกัยภำพสูง มีจิตส ำนึกดำ้นกำรบริกำร มีควำมรัก

และผูกพนัต่อองคก์ร มีควำมเป็นมืออำชีพบนพื้นฐำนของควำมซ่ือสัตยสุ์จริต 

4. มุ่งมัน่ที่จะมีส่วนช่วยเก้ือกูลและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อชีวิตคนไทยและสังคมไทยที่เป็นเสมือนบ้ำนอัน

มัน่คงอยำ่งยัง่ยืน ในฐำนะองคก์รธุรกิจที่ดี 

             นโยบายหลัก  

1.  ยึดมัน่ต่อควำมพึงพอใจอย่ำงยัง่ยืนของลูกคำ้และคู่คำ้ ดว้ยกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภณัฑท์ี่ทรงคุณค่ำและกำร

บริกำรที่ตอบสนองควำมตอ้งกำรไดอ้ยำ่งมีคุณภำพ 

2. ยึดมัน่ต่อควำมมัน่คงอยำ่งยัง่ยืนของบริษทั ดว้ยกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งดำ้นกำรเงินสูงสุดและแสวงหำ

ก ำไรที่เหมำะสม (Optimized Profit) โดยไม่มุ่งเน้นก ำไรสูงสุด รวมทั้งกำรให้ควำมส ำคญัต่อควำมมัน่คง

ดว้ยกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงภยั (Risk Management) 

3. ยึดมัน่ต่อควำมมีคุณภำพอย่ำงยัง่ยืน ด้วยกำรสร้ำงองค์กรให้เป็นองค์กรคุณภำพ ก้ำวทนัต่อกระแสกำร

เปลี่ยนแปลงผ่ำนกระบวนกำรบริหำรจดักำรที่จะตอ้งพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 

          ในช่วงที่ผ่ำนมำ บริษทั ไทยไพบูลยป์ระกนัภยั จ  ำกดั(มหำชน) มีควำมมุ่งมัน่ต่อกำรด ำเนินตำมพนัธกิจ

ของบริษทั  เน่ืองจำกไดถ้ือเป็นรำกฐำนในกำรด ำเนินธุรกิจประกนัวินำศภยัมำอย่ำงต่อเน่ืองน ำมำซ่ึงผลส ำเร็จ

ทั้งในด้ำนกำรเจริญเติบโตและควำมมั่นคงและพฒันำระบบเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของ

ผูบ้ริโภค ทั้งกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้และคู่คำ้ให้มีคุณภำพ สะดวก 

รวดเร็ว  เพื่อควำมพึงพอใจอยำ่งยัง่ยืน 

          ทั้งน้ีในปี 2562  บริษัทยงัคงมุ่งเน้นไปที่กำรปรับปรุงและพฒันำองค์กรในทุกๆด้ำน เพื่อสร้ำงควำม

ไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขนัที่ย ัง่ยืน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภำพแวดลอ้มทัว่ไป สภำพแวดลอ้มทำงกำรแข่งขัน

และโอกำสทำงกำรตลำดที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ทั้งในด้ำนผลิตภัณฑ์ ,ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย,กำรส่ือสำร

องค์กร,กำรบริกำร,ระบบเทคโนโลยีและกฎระเบียบในกำรควบคุมธุรกิจ ภำยใตว้ิสัยทศัน์ “มัน่คง มีคุณภำพ 

โปร่งใส และยึดหลักบรรษทัภิบำลที่ดี โดยมุ่งเน้นกำรพฒันำบริษทัฯในทุกดำ้น  มีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงควำม

ไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนัระยะยำว สำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของกลุ่มเป้ำหมำยและลูกคำ้ที่เปลี่ยนใน

อนำคต  
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         ส ำหรับในปี  2563 บริษทัไดว้ำงกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจไวด้งัน้ี 

1. กำรสร้ำงแพลตฟอร์มใหม่ๆทำงกำรตลำดให้กบับริษทั ในรูปแบบดิจิตอลเพื่อควำมสะดวกสบำย 

รวดเร็วและตอบโจทยใ์นยคุดิจิตอลมำกขึ้น 

• สร้ำงทีมผูเ้ช่ียวชำญและกำรจดักำรที่มีประสิทธิภำพ 

• ขยำยเครือข่ำยตวัแทนและกำรปรับปรุงผลิตภณัฑ์ 

• กำรพฒันำนวตักรรมของผลิตภณัฑเ์พื่อใชใ้นกำรขบัเคลื่อนกำรขำยของบริษทัฯ 

2. กำรยึดหลกักลยทุธ์ทำงกำรตลำดที่จะใชใ้นกำรด ำเนินกำรขำยโดยค ำนึงถึงกำรพิจำรณำตำม 

ควำมเส่ียงต่ำงๆ 

• ค ำนึงถึงคุณภำพของกำรรับประกนัภยัโดยปรับปรุงคู่มือกำรรับประกนัภยัของบริษทั  

3. ปรับปรุงกระบวนกำรที่จะสนบัสนุนองคป์ระกอบธุรกิจ 

• กำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนกำรท ำงำน

ดำ้นต่ำงๆของทุกหน่วยงำน 

4. กำรควบคุมตน้ทุนในกำรจดักำรและค่ำใชจ้่ำยของทุกหน่วยงำน 

5. กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษยโ์ดยวิธีกำรอบรมและกำรสรรหำผูท้ี่มีควำมสำมำรถเหมำะสมในกำร

สร้ำงวฒันธรรมองคก์รเชิงบวก 

 

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

     บริษทัด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรรับประกนัวินำศภยัทุกประเภทโดยมีรำยไดห้ลกัมำจำกเบี้ยประกนัภยั เม่ือบริษทั 

ไดร้ับเบี้ ยประกนัภยัแลว้  เบี้ ยประกนัภยัส่วนหน่ึง  บริษทัจะน ำไปท ำกำรประกนัภยัต่อและอีกส่วนหน่ึงบริษทัจะรับ

เส่ียงภัยไวเ้อง  ส ำหรับในส่วนที่บริษัทรับเส่ียงภัยไวน้ั้นเม่ือหักค่ำใช้จ่ำยแล้ว บริษัทจะน ำไปลงทุนตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภัย เร่ืองกำรลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกัน

วินำศภยั 

 

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่ส าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย แยกตามประเภท

ของการรับประกันภัย 

  บริการหลักของบริษัทมี 4 ประเภท  คือ 

1. กำรประกนัภยัรถยนต ์

   1.1 กำรประกนัภยัภำคบงัคบั (Compulsary  Insurance) 

   1.2 กำรประกนัภยัภำคสมคัรใจ (Valuntary  Insurance) โดยแบ่งกำรประกนัภยัเป็น  

  5 ประเภท  ไดแ้ก่ ประเภท 1-5  ซ่ึงมีควำมคุม้ครองที่แตกต่ำงกนั 
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 2. กำรประกันอัคคีภัย  คือ กำรท ำสัญญำรับเส่ียงภัยโดยบริษัทตกลงจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่ผูเ้อำ

ประกนัภยัในกรณีที่ทรัพยสิ์นที่เอำประกนัภยั  ไดเ้กิดควำมเสียหำยอนัเน่ืองมำจำกเพลิงไหมห้รือฟ้ำผ่ำ  หรือกำรระเบิด

ของแก๊สที่ใชป้ระกอบกำรอุปโภคบริโภค  อำจขยำยควำมคุม้ครองไปถึงเปียกน ้ำ  ระเบิด  จลำจล  นดัหยดุงำน  น ้ำท่วม  

แผ่นดินไหว  ลมพำย ุ ภยัอำกำศยำน  เป็นตน้ 

 3. กำรประกนัภยัทำงทะเลและขนส่ง  กำรท ำสัญญำรับเส่ียงภยัโดยบริษทัตกลงชดใชค้่ำสินไหมทดแทนแก่ 

ผูเ้อำประกนัในกรณีที่ทรัพยสิ์นที่เอำประกนัไดเ้กิดควำมเสียหำยอนัเน่ืองจำกกำรขนส่ง  
               4.  กำรประกนัภยัเบ็ดเตล็ด    ซ่ึงประกอบดว้ยกำรประกนัวินำศภยัอีกหลำยประเภท    เช่น    กำรประกนัภยั
อุบตัิเหตุส่วนบุคคล    กำรประกนัภยัอุบตัิเหตเุดินทำง     กำรประกนัภยัชดเชยรำยได ้       กำรประกนัภยัโรคร้ำยแรง   
กำรประกนักำรเส่ียงภยัระหว่ำงก่อสร้ำง  กำรประกนัโจรกรรม  กำรประกนัภยัสุขภำพ  เป็นตน้ 
 

ตารางสัดส่วนร้อยละของเบีย้ประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจ าปี 2562 

                                                                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
   การ
ประกัน
อัคคีภัย 

การประกันภัย
ทางทะเล             
และขนส่ง 

การประกันภัย       
รถยนต์ 

                        การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

  รวม 

ตัว
เรือ

 

สิน
ค้า

 

ภา
คบ

ังคั
บ 

ภา
คส

มัค
รใ
จ 

คว
าม
เสี
ยง
ภัย

ทรั
พย์

สิน
 

คว
าม
รับ

ผิด
ต่อ

บุค
คล

ภา
ยน

อก
 

วิศ
วก
รร
ม 

อุบ
ัติเ
หตุ

ส่ว
นบ

ุคค
ล 

สุข
ภา
พ 

อื่น
ๆ 

จ ำนวนเบ้ีย

ประกันภัย

รับโดยตรง 

     89.6 -     6.4   12.4     193.5 

 

      53.1         1.9        1.7  292.9    -    65.6     717.1 

สัดส่วน 

ข อ ง เ บ้ี ย

ประกนัภยั 

(ร้อยละ) 

     12.5 -     0.9     1.7      27.0         7.4         0.3        0.2    40.8    -      9.2     100.0 

หมำยเหตุ : ขอ้มูลมำจำกรำยงำน ว. ประจ ำปี  ส ำหรับบริษทัประกนัภยั 
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1.5 ช่อ งท างการติด ต่อบ ริษัท  วิธี ก ารและระยะเวล าที่ ใช้ ในการเรียก ร้อง  พิ จารณ า และชด ใช้ เงิน  ห รือ  

ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

  1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลำ เอกสำร และวิธีกำรในกำรขอรับค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกนัภยั สำมำรถ

เขำ้ไปศึกษำไดท้ี่  http://www.thaipaiboon.com/main.php?m=corporate&p=mod_contentcorp&cid=5    

  1.5.2 วิธีกำรติดต่อบริษทั และหน่วยงำนที่เก่ียวขอ้ง กรณีมีขอ้พิพำทหรือเร่ืองร้องเรียน 

                           สำมำรถติดต่อไดท้ี่  123 อำคำรไทยประกนัชีวิต ชั้น 15-16  ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400  โทร: 0-2246-9635 โทรสำร : 0-2246-9660  E-mail : webmaster@thaipaiboon.com 

หน่วยรับเร่ืองร้องเรียน    โทรศพัท ์: 0-2642-2281   E-mail : generaladmin@thaipaiboon.com 
    
2.  กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการด าเนินการตาม

กรอบและกระบวนการดังกล่าว 

  

2.1    กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

               บริษทัฯด ำเนินธุรกิจประกนัวินำศภยัโดยยดึหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถงึกำรมีระบบ

บริหำรจดักำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส  ตรวจสอบได ้  ช่วยสร้ำงควำมเช่ือมัน่และควำมมัน่ใจให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ทุกฝ่ำย อนัจะช่วยเพิ่มมูลค่ำและส่งเสริมกำรเติบโตอยำ่งยัง่ยืนของบริษทัฯ โดยคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ

เป็นผูร้ับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยต่ำงๆ ที่เก่ียวกบักำรบริหำรจดักำร รวมถงึกำรบริหำรควำมเส่ียงภยั และรวมถึง

กำรก ำหนดกลยทุธ์ทำงธุรกิจ   (Corporate Plan)    กำรก ำหนดระดบัควำมสำมำรถในกำรรองรับควำมเส่ียงภยั  (Risk 

Appetite)   ประเภทของควำมเส่ียงภยัที่บริษทัเขำ้ไปรองรับ  (Risk Profile)  กำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

(Risk Management)  กำรก ำกบัดูแล ด ำเนินกำร และทบทวนกรอบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีทีก่  ำหนดขึ้น   เพื่อให้มีกำร

ปฏิบตัิและบรรลวุตัถุประสงคท์ีก่  ำหนดไว ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thaipaiboon.com/main.php?m=corporate&p=mod_contentcorp&cid=5
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  กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ประกอบด้วยเน้ือหาส าคัญ 8 หมวดดังน้ี  

1. สิทธิของผูถ้ือหุ้น ในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินกำรของบริษัท กำร

แสดงควำมเห็นซกัถำม และลงมติตดัสินใจในกำรด ำเนินกำรหรือไม่ด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำงๆ  

2. กำรปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกนั 

3. บทบำทต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น ผูถ้ือหุ้น ภำครัฐ พนักงำน ลูกคำ้ เจำ้หน้ี คู่คำ้ คู่แข่งขนั และต่อสังคม

และส่วนรวม 

4. กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส   

5. โครงสร้ำง องคป์ระกอบและคุณสมบตัิของคณะกรรมกำรบริษทั 

6. กำรปฏิบตัิหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

7. คณะกรรมกำรชุดยอ่ย 

8. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผูบ้ริหำรในกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์และนโยบำยที่คณะกรรมกำร

บริษทัก ำหนด 

  กระบวนการการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

1. บริษทัจดัให้มีระบบควบคุมภำยในที่ดีและมีประสิทธิผล เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นไปอยำ่ง

มีประสิทธิภำพ มีรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้อง เช่ือถือได้ ตลอดจนมีกำรปฏิบัติให้ เป็นไปตำม

ขอ้ก ำหนดของกฎหมำยที่เก่ียวขอ้ง 

2. กำรควบคุมภำยใน หมำยถึง กระบวนกำร แผนกำรจดัองค์กร ระบบงำน และวิธีกำรซ่ึงมีอยู่ภำยใน

องคก์ำร ซ่ึงไดร้ับกำรออกแบบไวโ้ดยคณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรของบริษทั เพื่อให้เกิดควำม

มัน่ใจอยำ่งสมเหตุสมผลเก่ียวกบั 

- ควำมเช่ือถือไดแ้ละควำมมีคุณภำพสมบูรณ์ของขอ้มูล 

- กำรปฏิบตัิตำมนโยบำย แผนงำน วิธีกำร กฎหมำย และระเบียบขอ้บงัคบั 

- กำรดูแล ป้องกนั ระวงัรักษำทรัพยสิ์นของบริษทั 

- กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยดั มีประสิทธิภำพ และบรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำร  

 ด ำเนินงำนหรือแผนงำนที่ก ำหนดไว ้

3. องคป์ระกอบของกำรควบคุมภำยใน จ ำแนกออกเป็น 5 องคป์ระกอบที่เก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัซ่ึงมำจำก

วิถีทำงที่ผูบ้ริหำรด ำเนินธุรกิจและเช่ือมโยงเขำ้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบักระบวนกำรทำงกำรบริหำร ซ่ึง

ได้แก่  สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม (Control Environment) กำรประเมินควำมเส่ียง  (Risk 

Assessment) กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) ข้อมูลสำรสนเทศและกำรส่ือสำรในองค์กร 

(Information and Communication) และกำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring) 

4. ผูต้รวจสอบภำยใน ก ำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงกำรทดสอบและกำรประเมินควำม

เพียงพอและควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กร  รวมถึงคุณภำพของกำร

ปฏิบตัิงำนภำยในองคก์ร  ภำยใตค้่ำใชจ้่ำยที่เหมำะสม 
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2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

สายงานการตลาดธุรกจิ สายงานประกนัภยัตอ่ สายงานบญัชแีละการเงนิ

1. สว่นการตลาดธรุกจิ 1 1. สว่นประกันภัยตอ่ 1. สว่นบญัชี

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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2.3  โครงสร้างการจัดการของบริษัท 

       2.3.1 คณะกรรมการบริษัท   

                รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษทัฯ จ ำนวน 7 ท่ำน ดงัรำยนำมต่อไปน้ี 

1. นำยไชย          ไชยวรรณ   ประธำนกรรมกำร 

2. นำงชชัฎำ        มำลำกุล ณ อยธุยำ  กรรมกำร 

3. นำงสำววีณำ    ไชยวรรณ   กรรมกำร 

4. นำยอำทร         วงศธ์นกุล   กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ 

5.   นำยยจูีน           ฟง จูน เซียง  กรรมกำร 

6.   นำงสำวขวญัวรี ปรำโมช ณ อยธุยำ  กรรมกำรอิสระ/ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

7.   นำยธนำธิป        วิทยะสิรินนัท ์                  กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 

 

  คณะกรรมกำรบริษทัฯ  มีอ ำนำจหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบ ดงัน้ี 
1. พิจำรณำทบทวนและให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองที่ส ำคญัเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ อำทิ

เช่น วิสัยทัศน์และภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเส่ียงแผนงำนและงบประมำณ
ประจ ำปี เป็นตน้ รวมทั้งก ำกบัดูแล ติดตำม ให้ฝ่ำยจดักำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนงำนที่
ก ำหนดไวอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

2. พิจำรณำกำรก ำหนดนโยบำยดำ้นต่ำงๆ ของบริษทัฯ อำทิเช่น นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี 
นโยบำยกำรลงทุนและกำรประกอบธุรกิจอื่น นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อให้ฝ่ำยบริหำร
น ำไปปฏิบตัิ รวมถึงกำรทบทวนประเมินผลกำรปฏิบตัิเพื่อน ำมำพิจำรณำปรับปรุงให้เหมำะสม 

3. ให้ควำมเห็นชอบจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนเข้ำใจถึง
มำตรฐำนด้ำนจริยธรรมที่บ ริษัทฯ ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจและติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณดงักล่ำว 

4. จดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบที่เหมำะสมในด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและนโยบำย โดยจดัให้มีหน่วยงำนที่มี
ควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบตัิหน้ำที่เป็นผูร้ับผิดชอบในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมดงักล่ำว
และทบทวนระบบควบคุมที่ส ำคญัอยำ่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ ง 

5. จดัให้มีกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงให้ครอบคลุมทั้ งองค์กรและสอดคล้องกับนโยบำยกำร
บริหำรควำมเส่ียง  โดยให้ฝ่ำยจัดกำรเป็นผู้ปฏิบัติตำมนโยบำยและรำยงำนให้คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียงทรำบเป็นประจ ำและมีกำรทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลกำรจดักำร
ควำมเส่ียง ในทุกๆ ระยะเวลำที่พบว่ำระดบัควำมเส่ียงมีกำรเปลี่ยนแปลง รวมถึงกำรให้ควำมส ำคญั
กบัสัญญำณเตือนภยัล่วงหนำ้และรำยกำรผิดปกติทั้งหลำย 

6. พิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรแต่งตั้งและก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
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           2.3.2 คณะผู้บริหาร   
                    รำยช่ือคณะผูบ้ริหำร  จ  ำนวน 12 ท่ำน ดงัรำยนำมต่อไปน้ี 

1.  นำงชัชฎำ               มำลำกุล ณ อยธุยำ     ประธำนอ ำนวยกำรบริหำร 

2.  นำยยจูีน                 ฟง จูน เซียง       กรรมกำรผูจ้ดักำร 

3. นำงสำวจุฑำทิพย ์  บณัฑิตเสน          ผูจ้ดักำรฝ่ำย สำยงำนบริหำรควำมเส่ียงและส่วนรบัประกนัภยัรถยนต์ 

4. นำยวศิน                 วิกิณิยะธนี           ผูจ้ดักำรฝ่ำย สำยงำนประกนัภยัต่อและส่วนรับประกนัภยัทัว่ไป 

5.   นำงสำวศุภลกัษณ์  บุญภกัดี ผูจ้ดักำรฝ่ำย สำยงำนบญัชีและกำรเงิน 

6.   นำยศรำวุธ             ลวพิมล                ผูจ้ดักำรฝ่ำยส่วนสินไหมรถยนตแ์ละส่วนกำรจ่ำยสินไหม 

7.   นำยชยัมงคล          สุงสุวรรณ  ผูจ้ดักำรฝ่ำย ส่วนสินไหมทัว่ไป 

8.   นำยอุทยั                 สรรเสริญศกัด์ิ  ผูจ้ดักำรฝ่ำย สำยงำนกำรตลำด 

9. นำยชุมพร               ฉลำดกิจศิริกุล  ผูช่้วยผูจ้ดักำรฝ่ำย ส ำนกัตรวจสอบภำยใน 

10. นำยวิวิทย ์               วีรชยั   ผูช่้วยผูจ้ดักำรฝ่ำย สำยงำนธุรกำร 

11. นำยบรรพจน์           ลี้ผดุง   ผูจ้ดักำรอำวุโส ส่วนวำงแผนและงบประมำณและส่วนทรัพยำกรบุคคล 

12. นำยทรงพล             พิบูลยว์งค ์           ผูจ้ดักำรอำวุโส ส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

            บทบำทหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบของคณะผูบ้ริหำร  มีดงัน้ี 

     1. น ำกลยุทธ์และนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไปปฏิบัติอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ โดย  ค ำนึงถึงกำรสร้ำงมูลค่ำในระยะยำวและกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งยัง่ยืนของบริษทั 

     2. ส่งเส ริม สนับสนุน และด ำเนินกำรให้บ ริษัท มีกำรบ ริหำรจัดกำรควำมเส่ี ยง มีระบบกำร  

   ควบคุมภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่ เก่ียวข้องได้อย่ำงถูกต้อง และ  

   มีกำรปฏิบตัิต่อผูเ้อำประกนัภยัอยำ่งเป็นธรรม 

  3. มีกำรรำยงำนข้อมูลที่ส ำคัญเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ระดับควำมเส่ียงของบริษัท  

   และผลกำรปฏิบัติงำนของผูบ้ริหำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลำ 

   เพื่ อ ให้ คณะกรรมกำรบ ริษัทสำมำรถก ำกับดูแลและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมี  

   ประสิทธิภำพ 

  4. ก ำหนดโครงสร้ำงสำยกำรบังคับบัญชำหรือสำยกำรรำยงำนที่ เหมำะสม รวมถึงกำรก ำหนด  

   หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำนภำยใต้สำยกำรบังคับบัญชำนั้ นอย่ำงชัดเจนให้เอื้อ 

   ต่อกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง และกำรก ำกบั ควบคุม ตรวจสอบ อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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  5. ส่งเสริมให้บริษัทมีวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ดูแลและควบคุมควำมเส่ียงของบริษัทให้  

 อยูใ่นระดบัควำมเส่ียงที่ยอมรับได ้(risk appetite) ตำมที่คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด รวมทั้งส่ือสำรให้  

      พนักงำนทุกคนในบริษทัเขำ้ใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงของ  

บริษทั 

  6. จัดให้ มีกำรประ เมินผลกำรปฏิบัติ งำนของผู้บ ริหำรเป็นประจ ำทุก ปี โดยเป รียบ เที ยบกับ  

   เป้ำหมำยที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดไว้และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำร  

   บริษทั 

  7. ต้องไม่ปฏิบัติหน้ำที่ เป็นพนักงำนเต็มเวลำที่องค์กรอื่น เว ้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำ 

   แล้วเห็นว่ำกำรปฏิบัติหน้ำที่ เต็มเวลำที่องค์กรอื่นนั้ นไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำร 

   ปฏิบตัิหนำ้ที่ให้บริษทั 

 

    2.4   คณะกรรมการชุดย่อย 

     2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

  รำยช่ือคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 4 ท่ำน ดงัรำยนำมต่อไปน้ี  

    1. น.ส.ขวญัวรี  ปรำโมช ณ อยธุยำ       ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  2. นำยธนำธิป  วิทยะสิรินนัท์               กรรมกำร 
  3. นำยอำทร  วงศธ์นกุล  กรรมกำร 
  4. นำยชุมพร  ฉลำดกิจศิริกุล  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
                 

                 อ  ำนำจหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบ มีดงัน้ี 
  1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยขอ้มูลเพื่อให้มีกำรรำยงำนผลอยำ่งเพียงพอ 
  2. สอบทำนและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน  ระบบกำรตรวจสอบภำยใน  ระบบ 

  กำรบริหำรควำมเส่ียง  และกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประกนัภยั  
  รวมทั้งให้ขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะเพื่อให้มีกำรปฏิบติัอยำ่งเหมำะสมและมีประสิทธิผล 

  3. พิจำรณำคดัเลอืก เสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี 
  4. ปฏิบตัิกำรตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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  2.4.2  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

              รำยช่ือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จ  ำนวน 5 ท่ำน ดงัรำยนำมต่อไปน้ี 
1. นำงชชัฎำ  มำลำกุล ณ อยธุยำ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
2.  นำยอำทร  วงศธ์นกุล กรรมกำร 
3.  นำยยจูีน ฟง จูน เซียง กรรมกำร 
4.  น.ส.ศุภลกัษณ์  บุญภกัดี กรรมกำร 
5.  น.ส.จุฑำทิพย ์ บณัฑิตเสน กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
                           อ  ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ มีดงัน้ี 

1. ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยครอบคลมุถึงกรอบและกระบวนกำรบริหำร 
ควำมเส่ียง ก ำหนดประเภทและระดบัควำมเส่ียงทีย่อมรับได ้

2. ก ำหนดกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเส่ียงให้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 
3. ก ำหนดกำรจดักำรโครงสร้ำงกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียงให้สอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบริหำร 

ควำมเส่ียง 
4. ปฏิบตัิกำรตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
2.4.3   คณะกรรมการลงทุน 
       รำยช่ือคณะกรรมกำรลงทุน จ ำนวน 7 ท่ำน ดงัรำยนำมต่อไปน้ี 

1. นำยวำนิช  ไชยวรรณ ประธำนคณะที่ปรึกษำ 
2. นำยไชย  ไชยวรรณ ที่ปรึกษำ 
3. นำงวิไลพร  มุ่งศิริ ที่ปรึกษำ 
4. นำงชชัฎำ  มำลำกุล ณ อยธุยำ ประธำนคณะกรรมกำรลงทุน 
5. นำยอำทร  วงศธ์นกุล กรรมกำร 
6. นำยยจูีน ฟง จูน เซียง กรรมกำร 
7. น.ส.ภำณุมำศ  ไชยสุทธินันท ์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุน 

 
  อ ำนำจหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบ  มีดงัน้ี 

1. จดัท ำนโยบำยกำรลงทุนและวงเงินอนุมตัิลงทุนตำมประเภทกำรลงทุน 
2. ก ำกบัดูแลกำรบริหำรงำนดำ้นกำรลงทุน กำรท ำนิติกรรมและกำรจดัท ำรำยงำน 

ตำมหลกัเกณฑท์ี่กฎหมำยก ำหนด 
3. พิจำรณำอนุมตัิกำรลงทุนตำมระเบียบของบริษทัฯ 
4. ปฏิบตัิกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนด 
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          2.5  การสรรหาและการแต่งต้ังกรรมการ กรรมการอิสระ  และผู้บริหาร 

       หลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำ 

1. พิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมช ำนำญ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ เพื่อเขำ้มำบริหำรและสำมำรถ

อุทิศเวลำในกำรท ำงำนอยำ่งเต็มที่ 

2. พิจำรณำดว้ยควำมโปร่งใส  และเป็นธรรม 

3. ดูลกัษณะ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม  

 

          2.6    นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration Policy) 

1. คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูก้ ำหนดค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน  สวสัดิกำรต่ำงๆ            

    รวมถึงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร กรรมกำรอิสระ  และผูบ้ริหำร 

 2. คณะกรรมกำรเป็นผูป้ระเมินผล และพิจำรณำค่ำตอบแทน เงินเดือน กำรขึ้นเงินเดือน ส ำหรับ 

     คณะกรรมกำรของบริษัท รวมถึงกรรมกำรผูจ้ดักำร โดยกำรจ่ำยผลตอบแทนจะสัมพนัธ์กับผล  

     กำรปฏิบตัิงำนตำมเป้ำหมำยที่ไดว้ำงไว ้

 

3. การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน   

(Asset liability Management ALM) 

 

  3.1 การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)  

        กำรด ำเนินกิจกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั เป็นกำรก ำหนดกลยทุธ์ กำรวำงแผน กำรจดักำร กำรช้ีน ำ 

และกำรควบคุมกิจกรรมต่ำงๆขององคก์รดว้ยตน้ทุนที่เหมำะสม เพื่อลดผลกระทบจำกกำรสูญเสียเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์

ที่เกิดขึ้นโดยไม่ไดต้ั้งใจ   เป้ำหมำยของกำรบริหำรควำมเส่ียงไม่เพียงเพื่อสำมำรถจดักำรกบัควำมเส่ียงต่ำงๆออกจำก

กิจกรรมของบริษทัฯเท่ำนั้น แต่ยงัเป็นกำรรับรองว่ำบริษัทฯมีควำมมุ่งมัน่ในกำรบริหำรควำมเส่ียงให้อยู่ในระดบัที่

ยอมรับได ้เพื่อเพิ่มโอกำสและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจำกกควำมเส่ียง  

        บริษทัฯมีควำมมุ่งมัน่ที่จะเพิ่มประสิทธิภำพสถำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่งโดยกำรเพิ่มประสิทธิภำพมำกกว่ำ

กำรมุ่งเพิ่มผลก ำไรเพียงอยำ่งเดียว โดยอำศยัควำมมัง่คงและควำมยัง่ยืนที่มีท ำให้บริษทัฯสำมำรถสร้ำงมูลค่ำระยะยำว

ให้กบัผูถ้ือหุ้นผ่ำนกำรบริกำรจดักำรควำมเส่ียงและกำรรับเอำควำมเส่ียงที่สำมำรถประเมินและควบคุมได้ 

        บริษทัฯไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรควำมเส่ียงเน่ืองจำกเป็นพื้นฐำนที่สนับสนุนกำรบริหำรจดักำรและ

เป็นส่วนส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร บริษทัฯเช่ือมัน่ว่ำกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยในองค์กรนั้น

เป็นส่วนส ำคญัต่อกำรบรรลุ พนัธกิจ และเป้ำหมำยทำงธุรกิจของบริษทัฯ  
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        กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นหนำ้ที่ของบุคคลำกรทุกคนในบริษทัฯ ควำมเส่ียงต่ำงๆจะไดร้ับกำรจดักำรให้อยู่ 

ในระดบัควำมเส่ียงที่บริษทัฯยอมรับได(้ Risk Appetite) และเป็นไปตำมหลกักำรในกำรที่จะรับเอำควำมเส่ียงไวเ้อง  

ดงันั้นบุคคลำกรทุกคนในองค์กรทรำบถึงข้อจ ำกัดในกำรบริหำรควำมส่ียงว่ำ กำรบริหำรควำมเส่ียงไม่ได้เป็นกำร

ประกนัว่ำบริษทัฯจะไม่มีควำมเส่ียงใดๆอีกเลย หำกแต่กำรบริหำรควำมเส่ียงนั้นจะเขำ้มำช่วยสนบัสนุนในกำรตดัสินใจ 

ภำยใตข้อ้จ ำกดัของขอ้มูลที่มีอยู ่ กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง และบุคคลที่เก่ียวขอ้งในกำรประเมินควำมเส่ียง เพื่อจดัท ำ

ทะเบียนควำมเส่ียงของบริษทัฯทั้งในระดบับริษทัและระดบัหน่วยงำน เพื่อกำรบริหำรควำมเส่ียงที่มีประสิทธิภำพโดย

แบ่งตำมควำมเส่ียงแต่ละด้ำนขององค์กรให้บรรลุผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนและ

บุคคลำกรในทุกระดบัในบริษทัฯ 

 

แนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียง 

1.  กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นประกนัภยั (Insurance Risk) เป็นควำมเส่ียงที่เกิดจำกควำมผนัผวนของควำมถี่ 

ควำมรุนแรง และเวลำที่เกิดควำมเสียหำยที่เบี่ยงเบนจำกสมมติฐำนที่ใชใ้นกำรก ำหนดอตัรำเบี้ยประกนัภยั 

กำรค ำนวณเงินส ำรอง และกำรพิจำรณำรับประกนัภยั  บริษทัฯมีกระบวนกำรติดตำมและวิเครำะห์ผลกำร

รับประกนัภยัของผลิตภณัฑ์ที่น ำออกจ ำหน่ำยในทุกๆ เดือน  เพื่อน ำมำใช้ในกำรพิจำรณำปรับปรุงหรือ

ยกเลิกผลิตภณัฑ์ และมีกำรทบทวนควำมเพียงพอของอตัรำเบี้ ยประกนัภยัและอตัรำก ำไรของผลิตภณัฑ์

เพื่อให้แน่ใจว่ำสินคำ้มีควำมสอดคลอ้งกบัระดบัควำมเส่ียงที่ยอมรับของบริษัทได ้

2.  กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรก ำหนดนโยบำย แผนกล

ยทุธ์ แผนกำรด ำเนินงำน และกำรน ำไปปฏิบตัิใชอ้ยำ่งไม่เหมำะสม หรือไม่สอดคลอ้งกนัระหว่ำงนโยบำย 

เป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร ภำวะกำรณ์แข่งขนัและสภำพแวดลอ้ม อนัส่งผลกระทบต่อบริษัท  

ซ่ึงบริษทัไดแ้ต่งตั้ง คณะอ ำนวยกำรบริหำร( Executive Committee)  เพื่อท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดกลยุทธ์ 

แผน 3 ปี ทิศทำงกำรขยำยงำน และแผนรองรับกำรขยำยงำนของบริษทัฯ ทั้งน้ีเพื่อให้สำมำรถจดักำรกบั

ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ได้อย่ำงเหมำะสมและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควำมเส่ียงด้ำนประกันภัย 

(Insurance Risk) หมำยถึง ควำมเส่ียงที่เกิดจำกควำมผนัผวนของควำมถี่ ควำมรุนแรง และเวลำที่เกิดควำม

เสียหำยที่เบี่ยงเบนจำกสมมติฐำนที่ใชใ้นกำรก ำหนดอตัรำเบี้ยประกนัภยั กำรค ำนวณเงินส ำรอง และกำร

พิจำรณำรับประกนัภยั  

3.  กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรที่บริษทัไม่สำมำรถ

ช ำระหน้ีสินและภำระผูกพนัเม่ือถึงก ำหนด เน่ืองจำกไม่สำมำรถเปลี่ยนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได้ หรือไม่

สำมำรถจดัหำเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือไม่สำมำรถหำเงินมำช ำระได ้ บริษทัฯไดมี้กำรจดัท ำงบประมำณ 

เงินสดทั้งดำ้นสินทรัพยแ์ละดำ้นหน้ีสิน เพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษทัฯมีเงินสดเพียงพอช ำระหน้ี 
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4. กำรบริหำร ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบตัิกำร (Operation Risk) เป็นควำมเส่ียงที่เกิดจำกควำมลม้เหลว ควำมไม่

เพียงพอ หรือควำมไม่เหมำะสมของบุคลำกร กระบวนกำรปฏิบตัิงำนภำยใน ระบบงำน หรือเกิดจำกเหตุ

ปัจจยัภำยนอก จะรวมไปถึงควำมเส่ียงดำ้นช่ือเสียงและควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ซ่ึงบริษทัฯ

ไดมี้แนวทำงในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง โดยกำรวิเครำะห์ขอ้มูลเหตุกำรณ์ควำมเสียหำย  เพื่อประเมิน

ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนและในส่วนของระบบกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ ( Business 

Continuity Management ) เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจและกำรพื้นฟูธุรกิจจำกผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นมีควำม

สอดคลอ้งกนั และเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจดักำรควำมเส่ียงในอนำคต 

5.  กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นตลำด (Market Risk) เป็นควำมเส่ียงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตลำด

ของสินทรัพยท์ี่ลงทุน อตัรำดอกเบี้ย อตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ รำคำตรำสำรทุน และรำคำ

สินคำ้โภคภณัฑ ์ 
- ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบี้ย  (Interest Rate Risk)   เป็นควำมเส่ียงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำ

ดอกเบี้ยอนัส่งผลให้มูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินเกิดกำรเปลี่ยนแปลงไม่สอดคลอ้งกนั        บริษทัฯจึงมี
แนวทำงในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเพือ่ลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบี้ย ดว้ยกำร
บริหำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (Asset Liability Management )ใหอ้่อนไหวตอ่กำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำ
ดอกเบี้ยในระดบัที่ใกลเ้คียงกนั     อีกทั้งมีกำรพิจำรณำกำรลงทุนให้สอดคลอ้งกบัประเภทที่หน่วยงำน 

                     ก ำกบัดูแลเป็นผูก้ ำหนด  
6.  กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Credit Risk) เป็นควำมเส่ียงที่เกิดจำกคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบตัิตำม

ภำระที่ตกลงไวก้บับริษทั รวมถึงโอกำสที่คู่สัญญำจะถูกปรับลดอนัดบัควำมเส่ียงดำ้นเครดิต บริษทัฯมี

แนวทำงในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง โดยก ำหนดอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของคู่คำ้ รวมทั้งกำรลงทุนใน

หลกัทรัพยท์ี่มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือและประเภทที่หน่วยงำนก ำกบัดูแลเป็นผูก้ ำหนด  

7.  กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นช่ือเสียง (Reputation Risk) เป็นควำมเส่ียงที่เกิดจำกควำมเสียหำยต่อบริษทัจำก

กำรเส่ือมเสียช่ือเสียงหรือจุดยืนเน่ืองจำกลูกคำ้ คู่คำ้ ผูถ้ือหุ้นและ/หรือหน่วยงำนก ำกบัดู แล ที่มีมุมมอง

ภำพลกัษณ์ต่อบริษทัในแง่ลบ ในกรณีดงักล่ำวอำจถือไดว้่ำเป็นควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนโดยรวมของ

บริษทัมำกกว่ำที่จะเป็นควำมเส่ียงแยกออกไป 

8. กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology Risk) เป็นควำมเส่ียงที่เกิดที่

อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรด ำเนินธุรกิจ ซ่ึงมีผลกระทบต่อระบบหรือกำร

ปฏิบติังำนของบริษทั รวมถึงควำมเส่ียงที่เกิดขึ้นจำกภยัคุกคำมทำงไซเบอร์(Cyber threat) 

               9. กำรบริหำรควำมเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เป็นควำมเส่ียงที่เห็นว่ำมีนัยส ำคญัที่จะเกิดขึ้นแต่

อำจจะยงัไม่มีควำมเขำ้ใจที่ครบถว้น หรือก ำหนดให้ใช้ตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขในดำ้นกำรประกนัภยั 

กำรก ำหนดรำคำ กำรตั้งส ำรอง หรือก ำหนดเงินกองทุน 

    -ควำมเส่ียงภยั (Risk Exposure) เป็นมูลค่ำที่วดัจำกควำมน่ำจะเป็นในกำรเกิดเหตุกำรณ์กบัผลกระทบ

จำกเหตุกำรณ์ควำมเส่ียงนั้น ซ่ึงกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงภยัมกัจะมีกำรจดัอนัดบัควำมเส่ียงตำมควำมน่ำจะ

เป็นของกำรเกิดควำมเสียหำย (likelihood) และมูลค่ำควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น (potential loss) 
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     10. กำรบริหำรควำมเส่ียงภำยในกลุ่มธุรกิจ (Group Risk) เป็นควำมเส่ียงที่บริษทัอำจไดร้ับผลกระทบเชิงลบ

จำกเหตุกำรณ์(ทั้งที่เป็นทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน) จำกธุรกิจในกลุ่มเดียวกนั นอกจำกน้ียงัรวมถึง

ควำมเส่ียงที่เกิดจำกควำมมัน่คงทำงกำรเงินของกลุ่มธุรกิจทั้งหมดหรือบริษทัภำยในกลุ่มธุรกิจซ่ึงได้รับ

ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ของธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง ซ่ึงเป็นทั้งเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นภำยในกลุ่มธุรกิจเองหรือ 

เหตุกำรณ์ภำยนอกที่กระทบต่อกลุ่มธุรกิจ ควำมเส่ียงภำยในกลุ่มธุรกิจอำจเกิดจำก ตวัอยำ่งเช่น กำรลุกลำม

ของวิกฤติกำรเงิน กำรกู้ยืมเงินในกำรท ำธุรกิจ กำรนับเป็นเงินกองทุนซ ้ ำซ้อนกนั กำรกระจุกตวั ควำม

ซบัซ้อนของธุรกิจ นอกจำกน้ี กิจกรรมต่ำงๆอำทิเช่น สินเช่ือ กำรโอนควำมเส่ียง สภำพคล่อง  กำรจำ้งงำน

ของบุคคลภำยนอก และขอ้มูลนอกงบดุลอำจท ำให้เกิดควำมเส่ียงภำยในกลุ่มธุรกิจเพิ่มขึ้น 

     11. กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นมหันตภยั (Catastrophe Risk) เป็นควำมเส่ียงที่เหตุกำรณ์ที่เหตุกำรณ์หน่ึงหรือ

เหตุกำรณ์ต่อเน่ืองที่มีขนำดใหญ่ โดยปกติเกิดขึ้นภำยในช่วงเวลำสั้นๆ (มกัจะเป็น 72 ชัว่โมง) ที่ก่อให้เกิด

กำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนจริงเบี่ยงเบนไปจำกค่ำสินไหมที่ไดมี้กำรคำดกำรณ์ไวม้ำก 

 

  3.2 การบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน (Asset Liability Management : ALM) 

       กำรบริหำรสินทรัพยข์องบริษทัฯ โดยมีคณะกรรมกำรลงทุนและหน่วยงำนลงทุนเป็นผูร้ับผิดชอบในกำร

ลงทุน ซ่ึงกำรลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนในสินทรัพยท์ี่มีสภำพคล่องสูงและควำมเส่ียงต ่ำ เช่น พนัธบัตร และเงินฝ ำก

ธนำคำร    ส่วนกำรบริหำรหน้ีสินของบริษัทฯ มีหน่วยงำนคณิตศำสตร์ประกันภัยเป็นผูร้ับผิดชอบในกำรค ำนวณ

หน้ีสินดำ้นกำรรับประภยั  ซ่ึงกำรบริหำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวของบริษทัจะมีกำรตรวจสอบสภำพคล่องอยำ่ง

สม ่ำเสมอ 

ขอ้มูลเชิงปริมำณมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 
หมายเหตุ    - รำคำบญัชี หมำยถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ที่ประเมินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

  - รำคำประเมิน หมำยถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ประเมินตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำร

ประกอบธุรกิจประกนัภยัว่ำดว้ยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินำศภยั เพื่อวตัถุประสงค์

หลกัในกำรก ำกบัควำมมัน่คงทำงกำรเงินของบริษทัประกนัภยั และเพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษทัมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำย

ผลประโยชน์ตำมสัญญำประกนัภยัไดอ้ยำ่งครบถว้นแก่ผูเ้อำประกนัภยั 

 

หน่วย : ลา้นบาท

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน

สินทรัพยล์งทนุ  (Total Investment Assets) 1,479.39 1,521.14 1,485.55 1,526.52

สินทรัพยส์ภาพคล่อง (Total Liquid Assets) 1,455.77 1,455.77 1,462.28 1,462.28

หน้ีสินรวม 1,201.34 1,271.93 915.33 916.27

หน้ีสินตามสญัญาประกนัภยั 833.89 911.95 575.25 582.67

รายการ
ปี 2562 ปี 2561
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4. ความเส่ียงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของ

บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ  ความเช่ือมโยงของเงินกองทุนและความเส่ียงจากการรับประกันภัย และการ

กระจุกตัวจากการรับประกันภัย 

 

       กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงจำกกำรรับประกันภัยของบริษัทฯ โดยจัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรรับ

ประกนัภยัประเภทต่ำงๆ และกลยุทธ์กำรบริหำรกำรประกนัภัยต่อเป็นประจ ำทุกปี ก ำหนดกระบวนกำรพิจำรณำรับ

ประกนัภยัที่ครอบคลุมควำมเส่ียงและก ำหนดเงื่อนไขกำรรับประกนัภยัที่เหมำะสมและสอดคลอ้งกบัควำมเส่ียงภยัที่

แทจ้ริง  บริษทัฯมีกระบวนกำรติดตำมและวิเครำะห์ผลกำรรับประกนัภยัของผลิตภณัฑ์ที่น ำออกจ ำหน่ำยในทุกๆ เดือน  

เพื่อน ำผลที่ไดจ้ำกกำรวิเครำะห์ มำใช้ในกำรพิจำรณำปรับปรุงหรือยกเลิกผลิตภณัฑ์ และมีกำรทบทวนควำมเพียงพอ

ของอัตรำเบี้ ยประกนัภยัและอัตรำก ำไรของผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่ำสินคำ้มีควำมสอดคลอ้งกบัระดบัควำมเส่ียงที่

ยอมรับได ้ (Risk Appetite) ของบริษทั 

 

        บริษทัฯยงัคงค ำนึงถึงกำรกระจุกตวัจำกกำรรับประกนัภัยและกำรท ำประกนัภยัต่อ  โดยจดัให้มีกลยุทธ์กำร

บริหำรกำรประกนัภยัต่อให้สอดคลอ้งกบัควำมเส่ียงที่ยอมรับได้(Risk Appetite)และระดบัควำมเส่ียงสุงสุดที่ยอมรับ

ได(้ Risk tolerance)ของบริษทั รวมทั้งก ำหนดสัดส่วนในกำรรับประกนัภยัไวเ้องสูงสุด( Maximum Retention)ต่อควำม

ควำมเส่ียงภยัตำมแต่ละประเภทของกำรรับประกนัภยั  และกระจำยควำมเส่ียงในกำรรับประกนัภยัจำกลูกคำ้ ในกลุ่ม

ต่ำงๆโดยและโอนควำมเส่ียงไปยงับริษัทรับประกันภัยต่อโดยเน้นบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีควำมแข็งแกร่งทำง

กำรเงินเป็นหลกั ตลอดจนจดัให้มีสัญญำประกนัภยัต่อแบบควำมเสียหำยส่วนเกิน (Excess of Loss) เป็นเคร่ืองมือใน

กำรป้องกนัและควบคุมควำมเส่ียงภยัไม่ให้เกิดควำมผนัผวนและกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินของบริษทัฯ  

 

ขอ้มูลเชิงปริมำณมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

                                                       หน่วย : ลำ้นบำท   

รายการ จ านวน 

ส ำรองประกนัภยัส่วนที่เรียกคืนจำกบริษทัประกนัภยัต่อ  527.01 

เงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อ 124.63 

เงินวำงไวจ้ำกกำรประกนัภยัต่อ    0.91 
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5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย    

 

ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 

                  ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำระยะยำวเป็นยอดส ำรองสะสมตั้งแต่เร่ิมท ำประกนัถึงวนัส้ินรอบระยะเวลำ

รำยงำนส ำหรับกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่ ส ำรองดังกล่ำวตั้ งขึ้นส ำหรับชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมกรมธรรม์ที่

ประมำณว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต บริษทัฯค ำนวณส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว โดยอำ้งอิงตำมวิธี

ส ำรองประกนัภยัแบบเบี้ ยประกนัภยัรวม (Gross Premium Valuation: GPV) โดยขอ้สมมติส ำคญัที่ใช้ในกำรค ำนวณ 

ประกอบดว้ย อตัรำมรณะ อัตรำค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับกำรขำยและบริหำรงำนซ่ึงเป็นค่ำประมำณกำรที่ดีที่สุดของภำระ

ผูกพนัตำมสัญญำประกนัภยั ณ ขณะนั้น (Best-estimate assumption) และอตัรำคิดลด 

 ส ารองเบีย้ประกันภัย 
                เงินส ำรองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรำยได ้
                 บริษทัฯ ตั้งเงินส ำรองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรำยไดต้ำมกฎเกณฑ์ในประกำศกระทรวงพำณิชย ์เร่ืองกำร

จดัสรรเงินส ำรองส ำหรับเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไม่ตกเป็นรำยไดข้องบริษทัประกนัวินำศภยัดงัน้ี 

ประเภทกำรประกนั วิธีกำรค ำนวณเงินส ำรอง 

- กำรประกนัอคัคีภยั, ภยัทะเลและขนส่ง(ตวัเรือ), 
รถยนต์ และภัยเบ็ดเตล็ด  (ยกเวน้อุบัติเหตุกำร
เดินทำงที่มีควำมคุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน) 

- วิธีเฉลี่ยรำยเดือน (วิธีเศษหน่ึงส่วนยี่สิบส่ี) 

- กำรประกนัภยัขนส่งเฉพำะเที่ยว กำรประกนัภยั
อุบตัิเหตุ  กำรเดินทำงที่มีระยะเวลำคุม้ครองไม่
เกิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อยของเบี้ ยประกันภัยรับ ตั้ งแต่
วนัที่กรมธรรม์ประกนัภยัเร่ิมมีผลคุม้ครอง
ตลอดระยะเวลำที่บ ริษัทยังคงให้ควำม
คุม้ครองแก่   ผูเ้อำประกนัภยั 

ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
             ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำยบนัทึกตำมจ ำนวนที่จะจ่ำยจริง ส่วนส ำรองค่ำสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือได้รับ

กำรแจง้ค ำเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกผูเ้อำประกนัภยัตำมจ ำนวนที่ผูเ้อำประกนัภยัแจง้ และโดยกำรประมำณกำรของฝ่ำย

บริหำร มูลค่ำประมำณกำรสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท์ี่เก่ียวขอ้ง   

    บริษัทฯได้ตั้งส ำรองเพิ่มเติมส ำหรับควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยงัไม่ได้มีกำรรำยงำนให้บริษัฯ ทรำบ 

(Incurred but not reported claim: IBNR) ซ่ึงค ำนวณโดยวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภัย โดยค ำนวณจำกประมำณ

กำรที่ดีที่สุดของค่ำสินไหมทดแทนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้แก่ผูเ้อำประกนัภยัในอนำคตส ำหรับควำมสูญเสียที่เกิดขึ้นแลว้

ก่อนหรือ ณ วนัที่ในรอบระยะเวลำรำยงำน ทั้งจำกรำยกำรควำมสูญเสียที่บริษทัฯ ไดร้ับรำยงำนแลว้และยงัไม่ไดร้ับ

รำยงำน สุทธิดว้ยค่ำสินไหมทดแทนที่ไดร้ับรู้ไปแลว้ในบญัชี 
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      ขอ้มูลเชิงปริมำณมีรำยละเอียด ดงัน้ี                                                                                              หน่วย : ลำ้นบำท     

รายการ 
ปี 2562 ปี 2561 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 

หน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั         

-ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว
(Long-term technical reserves) 

22.19 23.64 39.01 43.17 

- ส ำรองเบี้ยประกนัภยัที่ยงัไม่ถือเป็นรำยได ้
379.89 403.89 284.87 246.98 

 (Premium liabilities) 

- ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน  
431.81 484.42 251.36 292.52 

(Claim liabilities)  

    

หมายเหตุ - รำคำบญัชี หมำยถึง มูลค่ำหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั ที่ประเมินตำมมำตรฐำนกำรบญัชี มีวตัถุประสงค์

หลกัเพื่อให้นักลงทุนผูว้ิเครำะห์ทำงกำรเงินเขำ้ใจถึงมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยัที่เป็นที่

ยอมรับตำมหลกักำรทำงบญัชีในประเทศไทย ซ่ึงมูลค่ำดงักล่ำวจะตอ้งผ่ำนกำรรับรองจำกผูส้อบบญัชีอนุญำตแลว้  

  - รำคำประเมิน หมำยถึง มูลค่ำหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั ที่ประเมินตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ

และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัว่ำดว้ยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินำศภยั เพื่อ

วตัถุประสงคห์ลกัในกำรก ำกบัควำมมัน่คงทำงกำรเงินของบริษทัประกนัภยัและเพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษทัควำมสำมำรถใน

กำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมสัญญำประกนัภยัไดอ้ย่ำงครบถว้นแก่ผูเ้อำประกนัภยัซ่ึงจะตอ้งประเมินโดยนกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยัที่ไดร้ับใบอนุญำตจำกนำยทะเบียนตำมหลกักำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยัที่ไดร้ับกำรยอมรับ สมมติฐำนที่

ใช้ในกำรประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบกำรณ์จริงหรือในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออำจอ้ำงอิงจำก

ประสบกำรณ์ของอุตสำหกรรมและปรับให้เหมำะสมกบัลกัษณะเฉพำะของพอร์ตกำรรับประกนัภยัของบริษทันั้น 

นอกจำกน้ี มูลค่ำส ำรองประกนัภยัดงักล่ำวจะตอ้งรวมถึงค่ำเผ่ือควำมผนัผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) 

ซ่ึงให้เป็นไปตำมที่ส ำนกังำน คปภ. ก ำหนด  

ข้อสังเกต  ในบำงช่วงเวลำของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มูลค่ำหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยัอำจมีควำมแตกต่ำงระหว่ำง

รำคำบญัชีและรำคำประเมินของ อยำ่งมีนยัส ำคญั อนัเน่ืองมำกจำกวตัถุประสงคแ์ละวิธีกำรที่แตกต่ำงกนัในกำรประเมิน

ตำมที่กล่ำวไวข้ำ้งตน้ ทั้งน้ีผูท้ี่จะน ำขอ้มูลไปใชค้วรศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจถึงวตัถุประสงคแ์นวทำงกำรประเมินรำคำ

หน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยัทั้งสองให้ถีถ่ว้นก่อนตดัสินใจ  
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6. การลงทุนของบริษัท  

  นโยบำยกำรลงทุนของบริษทัฯ คือ กำรบริหำรเงินของบริษทัโดยมุ่งเน้น และให้ควำมส ำคญัในเร่ืองของ

ควำมสมดุลระหว่ำง  “ ควำมปลอดภัย ของเงินต้น กบั ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ”  ภำยใตค้วำมเส่ียงที่ยอมรับได ้

เพื่อให้บริษทัมีผลประกอบกำรที่ดี  มีฐำนะกำรเงินเขม้แข็ง  โดยมีกระบวนกำรในกำรตดัสินใจลงทุนที่มีควำมรอบคอบ  

มีกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงต่ำง ๆ  ควบคู่ไปกับกำรพิจำรณำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่คุ ้มค่ำเหมำะสม และมี

กระบวนกำรติดตำมประเมินสถำนกำรณ์กำรลงทุนของตลำดกำรลงทุนอยำ่งใกลชิ้ด 

  นโยบำยกำรลงทุนของบริษทัฯ  เป็นนโยบำยกำรลงทุนแบบผสม   (Mixed  Fund)  หมำยถึง กำรลงทุนใน

เงินฝำกหรือตรำสำรที่เทียบเท่ำเงินสด  ตรำสำรแห่งหน้ี ทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน  ตรำสำรแห่งทุน  หน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมตรำสำรแห่งหน้ี  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน เป็นตน้       

   กำรประเมินมูลค่ำสินทรัพยล์งทุน บริษัทฯปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำร

ประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง กำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินำศภยั พ.ศ.2554 

 

ขอ้มูลเชิงปริมำณมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

      
หมายเหตุ    - รำคำบญัชี หมำยถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ที่ประเมินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

  - รำคำประเมิน หมำยถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินที่ประเมิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำร

ประกอบธุรกิจประกนัภยัว่ำดว้ยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินำศภยั เพื่อวตัถุประสงค์

             หน่วย : ลา้นบาท

ประเภทสินทรัพย์ลงทุน

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน

เงินฝากสถาบนัการเงินและบตัรเงินฝากสถาบนัการเงิน 145.99 145.99 393.50 393.50

ตราสารหน้ี (พนัธบตัร,หุ้นกู,้   ตัว๋สญัญาใชเ้งิน, ตัว๋แลกเงิน,
 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ และสลากออมทรัพย์)

1,185.46 1,185.46 1,002.21 1,002.21

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม) 21.92 63.67 21.92 62.89
หน่วยลงทุน 125.94 125.94 67.87 67.87

เงินให้กูย้มื,เงินให้เช่าซ้ือรถ และให้เช่าทรัพยสิ์นแบบลิสซ่ิง 0.08 0.08 0.05 0.05
ใบส าคญัแสดงสิทธิการซ้ือหุ้น  หุ้นกู ้  หน่วยลงทุน - - - -

ตราสารอนุพนัธ์ุ - - - -

เงินลงทุนอ่ืน - - - -

รวมสินทรัพย์ลงทุน 1,479.39 1,521.14 1,485.55 1,526.52

ปี 2562 ปี 2561

มูลค่า ณ วนัที ่31 ธันวาคม



22 
 

หลกัในกำรก ำกับควำมมัน่คงทำงกำรเงินของบริษทัประกนัภยัและเพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษทัมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำย

ผลประโยชน์ตำมสัญญำประกนัภยัไดอ้ยำ่งครบถว้นแก่ผูเ้อำประกนัภยั 

 

7. ผลการด าเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2562 บริษทัฯ มีผลก ำไรสุทธิเป็นจ ำนวนเงิน 11.78 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2561 เป็นจ ำนวน  

3.72 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 24.02 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

         เบี้ ยประกันภัยรับรวมของบริษัทฯ  ปี 2562  เบี้ ยประกันภัยรับทุกประเภท มีจ  ำนวน 725.17 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 

50.39 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.47  เม่ือเทียบกบัปี 2561 โดยบริษทัขยำยงำนเพิ่มขึ้นในผลิตภณัฑป์ระเภทอุบติัเหตุ

ส่วนบุคคลและประกนัภยัรถยนต์ 

   บริษทัฯ มีค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ ปี 2562 จ ำนวน 158.14 ลำ้นบำท  คิดเป็นอตัรำส่วนค่ำสินไหม ร้อยละ 63.06  

เกิดจำกจ ำนวนค่ำสินไหมประกนัภยัประเภทอุบตัิเหตุส่วนบุคคลและประกนัภยัเบ็ดเตล็ดที่มีจ  ำนวนเพิ่มสูงขึ้น 

   รำยไดจ้ำกกำรลงทุนและรำยไดอ้ื่น  ปี 2562 จ  ำนวน 140.65 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 36.59 ลำ้นบำท 

หรือลดลงร้อยละ 20.64   เป็นผลมำจำกในปี 2561 บริษทัมีก ำไรในกำรขำยอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

 

 ส ำหรับขอ้มูลเชิงปริมำณมีรำยละเอียด ดงัน้ี   

 
 

 

 

 

หน่วย : ลา้นบาท
รายการ 2562 2561

เบ้ียประกนัภยัรับรวม 725.17 674.78
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้(สุทธิ) 250.79 299.41
รายไดจ้ากการลงทุน และรายไดอ่ื้น 140.65 177.24
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 11.78 15.51

อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคญั (ร้อยละ)
อัตราส่วน 2562 2561

อตัราส่วนคา่สินไหมทดแทน ( Loss Ratio) 63.06 59.76
อตัราส่วนคา่ใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจประกนัภยั    ( Expense Ratio) 49.13 45.58
อตัราส่วนรวม ( Combined Ratio) 112.19 105.34
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 337.00 578.25
อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุ้น ( Return on equity) 1.06 1.42
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8. ความเพียงพอของเงินกองทุน 

  บริษทัฯไดน้ ำหลกักำรบริหำรเงินกองทุนตำมระดบัควำมเส่ียงมำใชใ้นกำรบริหำรควำมเส่ียง มีกำรก ำหนด

ระดบัควำมเส่ียงที่ยอมรับได ้(Risk Appetite) ดำ้นเงินกองทุน เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรรักษำระดับเงินกองทุนของ

บริษทัฯ ตลอดระยะเวลำที่ประกอบกิจกำร และไดมี้กำรจดัท ำกำรทดสอบภำวะวิกฤต (Stress Testing) เพื่อวิเครำะห์

เหตุกำรณ์ และกรณีต่ำงๆ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและเงินกองทุนของบริษทัฯ  

  กำรด ำรงเงินกองทุนตำมควำมส่ียง ( Risk Based Capital)  บริษทัฯตอ้งกำรทีจ่ะรกัษำอตัรำส่วนควำม

เพียงพอของด ำรงเงินกองทุนที่มีค่ำมำกกว่ำขั้นต ่ำที่ส ำนกังำน คปภ. ก ำหนด    
 

 

หมายเหตุ  - ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัว่ำดว้ยกำรก ำหนด

ประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรค ำนวณเงินกองทุนของบริษทั

ประกนัวินำศภยั ก ำหนดให้นำยทะเบียนอำจก ำหนดมำตรกำรที่จ  ำเป็นในกำรก ำกบัดูแลบริษทัที่มีอตัรำส่วน 

ควำมเพียงพอของเงินกองทุนต ่ำกว่ำอตัรำทีก่  ำหนดไว ้ดงัน้ี   

     ปี 2562 ไม่ต ่ำกว่ำอตัรำร้อยละหน่ึงร้อยยี่สิบ  ปี 2561 ไม่ต ่ำกว่ำร้อยละหน่ึงร้อยส่ีสิบ 

-เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตำมรำคำประเมินตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำร  
ประกอบธุรกิจประกนัภยัว่ำดว้ยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินำศภยั  

 -รำยกำรขำ้งตน้ค ำนวณโดยใชร้ำคำประเมินตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำร 
ประกอบธุรกิจประกนัภยัว่ำดว้ยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินำศภยั  

 
9. งบกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินส ำหรับรอบปีปฏทิินที่ล่วงมำที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบและแสดง  
     ควำมเห็นแลว้ 

                                                                                                                                       หน่วย : ลำ้นบำท

2562 2561

สินทรัพยร์วม 2,427.04 2,026.70

หน้ีสินรวม 1,271.93 916.27

   - หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 911.95 582.67

   - หน้ีสินอ่ืน 359.98 333.60

ส่วนของเจา้ของ 1,155.11 1,110.43

อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทนุ    (ร้อยละ) 1,049.84 1,419.71

เงินกองทนุท่ีสามารถน ามาใชไ้ดท้ั้งหมด 1,149.49 1,105.13

เงินกองทนุท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย 109.49 77.84

ณ  วนัที ่31 ธันวาคม
รายการ
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สำมำรถดูรำยละเอียดงบกำรเงินไดท้ี่    

https://www.thaipaiboon.com/filemanager/files/แบบปผว_1%20ปี2562.pdf 

https://www.thaipaiboon.com/filemanager/files/แบบปผว_1%20ปี2562.pdf



