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รายละเอยีดการเปิดเผยข้อมูล 

1. ประวัติของบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการประกอบ

ธุรกจิตามที่ก าหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกีย่วกบัลกัษณะการประกอบธุรกจิรายละเอยีด ลักษณะผลิตภัณ ฑ์ และ

บริการที่ส าคัญ     ช่องทางการตดิต่อกบับริษทั    วธีิการและระยะเวลาที่ใช้ในการเรียกร้องพจิารณาและชดใช้เงนิ   หรือ 

ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภัย 

 

1.1 ประวตับิริษทั 

  ปี 2472 ก่อตั้ง เป็นบริษทัประกนัภยับริษทัแรกของคนไทย 

  ปี 2511 เขำ้ร่วม เป็นบริษทัในกลุ่มไทยประกนัชีวิต   

  ปี 2532 ยำ้ยส ำนกังำนท่ีสวนมะลิมำอยูท่ี่ อำคำรไทยประกนัชีวิต ถนนรัชดำภิเษก จนถึงปัจจุบนั 

  ปี 2533 เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 300 ลำ้น  เป็นทุนท่ีช ำระแลว้ 200 ลำ้นบำท มีส่วนล ้ำมูลค่ำหุน้  

   102  ลำ้น  ธนำคำรทหำรไทยเขำ้มำเป็นผูถื้อหุน้ 10% 

  ปี 2543  -  บริษทัหนัมำเนน้กำรจดัจ ำหน่ำยแก่ตลำดลูกคำ้รำยยอ่ย  เพ่ือรองรับนโยบำยกำรขยำยตลำด 

       รำยยอ่ย 

        - น ำกรมธรรมป์ระกนักอลฟ์ออกสู่ตลำด โดยผูเ้ล่นกอลฟ์มีควำมสะดวกสำมำรถหำซ้ือได ้

        ทัว่ไป  เช่น Pro shop ครูฝึกกอลฟ์ ฯลฯ  

                     -  จำกนโยบำยกำรรับประกนัท่ีเป็นมำตรฐำนติดต่อกนัมำหลำยปี ประกอบกบัควำมสมัพนัธ์ 

     กบัสถำบนักำรเงิน  เช่น ธนำคำรทหำรไทย ท ำใหบ้ริษทัไดมี้ส่วนร่วมในกำรรับงำนประกนั 

     ขนำดใหญ่ของประเทศ  เช่น  กำรก่อสร้ำงอุโมงคร์ถใตดิ้น โรงงำนผลิตน ้ำประปำ  และ 

     โครงกำรระดบัประเทศอีกหลำยแห่งจวบจนปัจจุบนั 

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

 ปี 2551 พฒันำระบบส ำนกังำนตวัแทนออนไลน ์www.TPBnetwork.com  เพ่ือสนบัสนุนและเพ่ิมศกัยภำพ  

ตวัแทนในกำรขยำยฐำนลูกคำ้ 

 ปี 2552 เปล่ียนช่ือบริษทัจำก “ไพบูลยป์ระกนัภยั” เป็น “ไทยไพบูลยป์ระกนัภยั” เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั 

    ควำมเป็นบริษทัในกลุ่มไทยประกนัชีวิตท่ีชดัเจนยิ่งข้ึน 

 ปี 2553 พฒันำมำตรฐำนกำรบริกำรของอู่ในเครือข่ำย ดว้ยโครงกำร Oneder Garage Oneder Services  

                                เพ่ือยกระดบัคุณภำพบริกำรดำ้นระบบกำรซ่อมและดูแลรักษำรถยนตใ์หเ้ทียบเท่ำศูนยบ์ริกำร 

 ปี 2554 ด ำเนินโครงกำรจดัตั้ง “TPB Help Point” เพ่ือเป็นศูนยอ์  ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ตวัแทน 

    ดำ้นกำรตลำดและรับประกนัภยั  รวมทั้งเป็นศูนยบ์ริกำรลูกคำ้ดำ้นบริกำรหลงักำรขำย 

  ปี 2555    -  แปรสภำพเป็น “บริษทัมหำชน” เม่ือเดือน กรกฎำคม 2555 

    -  เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 600 ลำ้นบำท เพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจจำกกำรเปิดประชำคม 

     เศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี 2558 

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

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

(มหำชน)  เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ถึง 45 %   

 ปี 2557 พฒันำระบบบริกำรรับส่งขอ้มูลกำรขำย พร้อมพิมพก์รมธรรมป์ระกนัภยัผำ่นระบบ Online  

    โดยตรงกบับริษทั เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใหก้บัโบรกเกอร์ และส ำนกังำนตวัแทนในกำร 

    ขยำยตลำดประกนัภยั ดว้ยจุดขำยใหม่ สะดวก ง่ำย รวดเร็ว 

 ปี 2558 พฒันำระบบต่ออำยอุอนไลนผ์่ำนเวบ็ไซต ์เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก กบัลูกคำ้และตวัแทน 

 ปี 2559     - เปิดบริกำรผอ่นช ำระประกนัรถยนตช์ั้น 1 ดอกเบ้ีย 0%  6 เดือน 

    -  เปิดตวัแผนประกนัสรรพภยัส ำหรับบำ้นอยูอ่ำศยั "TPB บำ้นรักษสุ์ข" และแผนประกนั 

     รถยนตส์ ำหรับผูข้บัข่ีอำย ุ35 ปีข้ึนไป "TPB 2 พลสั 35 แซ่บเวอร์" 

 ปี 2560   -  พฒันำโมบำยแอพเพ่ือเป็นเคร่ืองมือขำยส ำหรับตวัแทนผำ่นอุปกรณ์สมำร์ทโฟนและแท็บเลต็ 

     ช่ือ "TPB D-Smart" 

    -  เปิดตวัแผนประกนัสรรพภยัส ำหรับธุรกิจขนำดยอ่ม "TPB SME Care" และแผนประกนั 

          อุบติัเหตุส่วนบุคคล "TPB PA Care4U Plus" ท่ีพลสัควำมคุม้ครองใหค้รบจนคุม้ยิ่งกวำ่คุม้ 

      และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีไม่เวน้โซนแดงในภำคใต ้

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

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

          "ประกนัภยัเร่ืองใกลต้วั" เนน้สำระควำมรู้ทุกเร่ืองประกนัภยั 

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

           เพ่ือรองรับกบักำรเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยและช่องทำงกำรรับช ำระเงิน  
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1.2 นโยบาย วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ 

  วสัิยทัศน์  

  “ มำตรฐำนสำกล มัน่คง มีคุณภำพ โปร่งใสและยึดหลกับรรษทัภิบำลท่ีดี ย ัง่ยืนมำกวำ่ 9 ทศวรรษ ” 

  พนัธกจิ  

1. มุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริกำรท่ีสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และคู่ค้ำ โดยกำรสร้ำง

มูลค่ำเพ่ิมและกำรใหบ้ริกำรท่ีมีคุณภำพ สะดวก รวดเร็ว เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจอยำ่งย ัง่ยืน 

2. มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษทัประกนัภยัคุณภำพ มำตรฐำนสำกล ท่ีด ำเนินธุรกิจอย่ำงมืออำชีพบนพ้ืนฐำนของ

ควำมสุจริต ควำมเป็นเอกภำพ และควำมมัน่คงของบริษทั 

3. มุ่งมัน่ท่ีจะสร้ำงบุคลำกรของบริษทัใหเ้ป็นบุคลำกรท่ีมีศกัยภำพสูง มีจิตส ำนึกดำ้นกำรบริกำร มีควำมรัก

และผกูพนัต่อองคก์ร มีควำมเป็นมืออำชีพบนพ้ืนฐำนของควำมซ่ือสตัยสุ์จริต 

4. มุ่งมัน่ท่ีจะมีส่วนช่วยเก้ือกูลและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อชีวิตคนไทยและสังคมไทยท่ีเป็นเสมือนบำ้นอนั

มัน่คงอยำ่งย ัง่ยืน ในฐำนะองคก์รธุรกิจท่ีดี 

             นโยบายหลกั  

1.  ยึดมัน่ต่อควำมพึงพอใจอยำ่งย ัง่ยืนของลูกคำ้และคู่คำ้ ดว้ยกำรสร้ำงสรรคผ์ลิตภณัฑท่ี์ทรงคุณค่ำและกำร

บริกำรท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรไดอ้ยำ่งมีคุณภำพ 

2. ยึดมัน่ต่อควำมมัน่คงอย่ำงย ัง่ยืนของบริษทั ดว้ยกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งดำ้นกำรเงินสูงสุดและแสวงหำ

ก ำไรท่ีเหมำะสม (Optimized Profit) โดยไม่มุ่งเนน้ก ำไรสูงสุด รวมทั้งกำรใหค้วำมส ำคญัต่อควำมมัน่คง

ดว้ยกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงภยั (Risk Management) 

3. ยึดมัน่ต่อควำมมีคุณภำพอย่ำงย ัง่ยืน ดว้ยกำรสร้ำงองค์กรให้เป็นองค์กรคุณภำพ กำ้วทนัต่อกระแสกำร

เปล่ียนแปลงผำ่นกระบวนกำรบริหำรจดักำรท่ีจะตอ้งพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 

 ในปี 2563 บริษทัฯ ให้ควำมส ำคญักบักำรกำ้วเขำ้สู่สภำวะเศรษกิจในยุควิถีใหม่ (New Normal) ซ่ึง

เป็นทั้งโอกำสและควำมทำ้ทำยของธุรกิจท่ีจะตอ้งปรับตวัใหท้นัต่อวิถีชีวิตของผูค้นในปัจจุบนั ประกอบดว้ย

โลกธุรกิจกำ้วเขำ้สู่ 5G และสงัคมออนไลนท่ี์เขำ้มำเปล่ียนแปลงกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งเตม็รูปแบบ บริษทัฯ ได้

ให้ควำมส ำคญัต่อสภำวะต่ำงๆ และไดมี้กำรปรับกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบักำรเปล่ียนแปลง โดยมีกำรพฒันำ

ระบบ TPB Insure System ซ้ือประกันได้ในรูปแบบออนไลน์  เพ่ือตอบโจทย์ Social Distancing และ

ตอบสนองกำรบริกำรในยคุปัจจุบนัมีกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งเป็นมืออำชีพเพ่ือรักษำไวซ่ึ้งผลประกอบกำรท่ี

ดี 

         ส ำหรับในปี  2564  บริษทัยงัคงมุ่งเนน้ไปท่ีกำรปรับปรุงและพฒันำองคก์รในทุกๆดำ้น เพ่ือสร้ำงควำม

ไดเ้ปรียบทำงกำรแข่งขนัท่ีย ัง่ยืน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภำพแวดลอ้มทัว่ไป สภำพแวดลอ้มทำงกำรแข่งขนั

และโอกำสทำงกำรตลำดท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต ทั้งในดำ้นผลิตภณัฑ์ ,ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย,กำรส่ือสำร

องค์กร,กำรบริกำร,ระบบเทคโนโลยีและกฎระเบียบในกำรควบคุมธุรกิจ ภำยใตวิ้สัยทศัน์ “มัน่คง มีคุณภำพ 

โปร่งใส และยึดหลกับรรษทัภิบำลท่ีดีโดยมุ่งเนน้กำรพฒันำบริษทัฯในทุกดำ้น  มีเป้ำหมำยเพ่ือสร้ำงควำม
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ได้เปรียบในกำรแข่งขันระยะยำว สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยและลูกค้ำท่ี

เปล่ียนแปลงไปจำกกระแสของยคุดิจิตอลและวิถีชีวิตใหม่ โดยบริษทัไดว้ำงกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจไวด้งัน้ี 

1. กำรสร้ำงแพลตฟอร์มใหม่ๆทำงกำรตลำดให้กบับริษทั ในรูปแบบดิจิตอลเพ่ือควำมสะดวกสบำย 

รวดเร็วและตอบโจทยใ์นยคุดิจิตอลมำกข้ึน 

 สร้ำงทีมผูเ้ช่ียวชำญและกำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ 

 ขยำยเครือข่ำยตวัแทนและกำรปรับปรุงผลิตภณัฑ ์

 กำรพฒันำนวตักรรมของผลิตภณัฑเ์พ่ือใชใ้นกำรขบัเคล่ือนกำรขำยของบริษทัฯ 

2. กำรยึดหลกักลยทุธ์ทำงกำรตลำดท่ีจะใชใ้นกำรด ำเนินกำรขำยโดยค ำนึงถึงกำรพิจำรณำตำม 

ควำมเส่ียงต่ำงๆ 

 ค ำนึงถึงคุณภำพของกำรรับประกนัภยัโดยปรับปรุงคู่มือกำรรับประกนัภยัของบริษทั 

3. ปรับปรุงกระบวนกำรท่ีจะสนบัสนุนองคป์ระกอบธุรกิจ 

 กำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนบัสนุนกระบวนกำรท ำงำนดำ้น

ต่ำงๆของทุกหน่วยงำน 

4. กำรควบคุมตน้ทุนในกำรจดักำรและค่ำใชจ่้ำยของทุกหน่วยงำน 

5. กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษยโ์ดยวิธีกำรอบรมและกำรสรรหำผูท่ี้มีควำมสำมำรถเหมำะสมในกำรสร้ำง

วฒันธรรมองคก์รเชิงบวก 

 

1.3 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

     บริษทัด ำเนินธุรกิจดำ้นกำรรับประกนัวินำศภยัทุกประเภทโดยมีรำยไดห้ลกัมำจำกเบ้ียประกนัภยั เม่ือบริษทั 

ไดรั้บเบ้ียประกนัภยัแลว้  เบ้ียประกนัภยัส่วนหน่ึง  บริษทัจะน ำไปท ำกำรประกนัภยัต่อและอีกส่วนหน่ึงบริษทัจะรับ

เส่ียงภัยไวเ้อง  ส ำหรับในส่วนท่ีบริษทัรับเส่ียงภัยไวน้ั้นเม่ือหักค่ำใช้จ่ำยแลว้ บริษทัจะน ำไปลงทุนตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ืองกำรลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษทัประกนั

วินำศภยั 

 

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่ส าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบีย้ประกันภัย แยกตามประเภท

ของการรับประกนัภัย 

  บริการหลกัของบริษทัม ี4 ประเภท  คือ 

1. กำรประกนัภยัรถยนต ์

   1.1 กำรประกนัภยัภำคบงัคบั (Compulsary  Insurance) 

   1.2 กำรประกนัภยัภำคสมคัรใจ (Valuntary  Insurance) โดยแบ่งกำรประกนัภยัเป็น  

  5 ประเภท  ไดแ้ก่ ประเภท 1-5  ซ่ึงมีควำมคุม้ครองท่ีแตกต่ำงกนั 
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 2. กำรประกนัอคัคีภัย  คือ กำรท ำสัญญำรับเส่ียงภยัโดยบริษทัตกลงจะชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนแก่ผูเ้อำ

ประกนัภยัในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัภยั  ไดเ้กิดควำมเสียหำยอนัเน่ืองมำจำกเพลิงไหมห้รือฟ้ำผ่ำ  หรือกำรระเบิด

ของแก๊สท่ีใชป้ระกอบกำรอุปโภคบริโภค  อำจขยำยควำมคุม้ครองไปถึงเปียกน ้ำ  ระเบิด  จลำจล  นดัหยดุงำน  น ้ำท่วม  

แผน่ดินไหว  ลมพำย ุ ภยัอำกำศยำน  เป็นตน้ 

 3. กำรประกนัภยัทำงทะเลและขนส่ง  กำรท ำสญัญำรับเส่ียงภยัโดยบริษทัตกลงชดใชค่้ำสินไหมทดแทนแก่ 

ผูเ้อำประกนัในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีเอำประกนัไดเ้กิดควำมเสียหำยอนัเน่ืองจำกกำรขนส่ง 
               4.  กำรประกนัภยัเบด็เตลด็    ซ่ึงประกอบดว้ยกำรประกนัวินำศภยัอีกหลำยประเภท    เช่น    กำรประกนัภยั
อุบติัเหตุส่วนบุคคล    กำรประกนัภยัอุบติัเหตุเดินทำง     กำรประกนัภยัชดเชยรำยได ้       กำรประกนัภยัโรคร้ำยแรง   
กำรประกนักำรเส่ียงภยัระหวำ่งก่อสร้ำง  กำรประกนัโจรกรรม  กำรประกนัภยัสุขภำพ  เป็นตน้ 
 

ตารางสัดส่วนร้อยละของเบีย้ประกนัภัยแยกตามประเภทของการรับประกนัภัย ประจ าปี 2563 

                                                                                                                                                                  หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
   การ
ประกนั
อคัคภีัย 

การประกนัภัย
ทางทะเล             
และขนส่ง 

การประกนัภัย       
รถยนต์ 

                        การประกนัภัยเบ็ดเตลด็ 

  รวม 

ตวั
เรือ

 

สิน
ค้า

 

ภา
คบ

ังค
บั 

ภา
คส

มคั
รใ
จ 

คว
าม
เสี
ยง
ภัย

ทรั
พย์

สิน
 

คว
าม
รับ

ผดิ
ต่อ

บุค
คล

ภา
ยน

อก
 

วศิ
วก
รร
ม 

อ ุบ
ัตเิ
หต

ุส่ว
นบุ

คค
ล 

สุข
ภา
พ 

อื่น
ๆ 

จ ำนวนเบ้ีย

ประกันภัย

รับโดยตรง 

97.3 - 5.5 80.7 189.4 59.6 4.5 9.8 56.8 23.3 60.8 587.7 

สดัส่วน 

ข อ ง เ บ้ี ย

ประกนัภยั 

(ร้อยละ) 

16.5 - 0.9 13.7 32.2 10.1 0.8 1.7 9.7    4.0 10.3 100.0 

หมำยเหตุ : ขอ้มูลมำจำกรำยงำน ว. ประจ ำปี  ส ำหรับบริษทัประกนัภยั 
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1.5 ช่องท างการติด ต่อบ ริษัท  วิ ธี ก ารและระยะ เวลาที่ ใ ช้ ในการ เรียก ร้อง พิ จารณ า และชดใช้ เงิน  ห รือ  

ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกนัภัย 

 1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลำ เอกสำร และวิธีกำรในกำรขอรับค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกนัภยั สำมำรถ

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

1.5.2 วิธีกำรติดต่อบริษทั และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีมีขอ้พิพำทหรือเร่ืองร้องเรียน 
          สำมำรถติดต่อไดท่ี้  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 ากบัดูแลกจิการที่ด ีและกระบวนการควบคุมภายในของบริษทั รวมถึงรายละเอยีดในการด าเนินการตาม

กรอบและกระบวนการดงักล่าว

2.1    กรอบการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและกระบวนการควบคุมภายในของบริษทั 

         บริษทัฯด ำเนินธุรกิจประกนัวินำศภยัโดยยึดหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึงกำรมีระบบ

บริหำรจดักำรท่ีมีประสิทธิภำพ โปร่งใส  ตรวจสอบได ้  ช่วยสร้ำงควำมเช่ือมัน่และควำมมัน่ใจใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ทุกฝ่ำย อนัจะช่วยเพ่ิมมูลค่ำและส่งเสริมกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยืนของบริษทัฯ โดยคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ

เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำยต่ำงๆ ท่ีเก่ียวกบักำรบริหำรจดักำร รวมถึงกำรบริหำรควำมเส่ียงภยั และรวมถึง

กำรก ำหนดกลยทุธ์ทำงธุรกิจ   (Corporate Plan)    กำรก ำหนดระดบัควำมสำมำรถในกำรรองรับควำมเส่ียงภยั  (Risk 

Appetite)   ประเภทของควำมเส่ียงภยัท่ีบริษทัเขำ้ไปรองรับ  (Risk Profile)  กำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

(Risk Management)  กำรก ำกบัดูแล ด ำเนินกำร และทบทวนกรอบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีท่ีก ำหนดข้ึน   เพ่ือใหมี้กำร

ปฏิบติัและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก ำหนดไว ้

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

1. สิทธิของผูถื้อหุ้น ในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินกำรของบริษทั กำร

แสดงควำมเห็นซกัถำม และลงมติตดัสินใจในกำรด ำเนินกำรหรือไม่ด ำเนินกำรในเร่ืองต่ำงๆ  

2. กำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั 

3. บทบำทต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น ผูถื้อหุ้น ภำครัฐ พนกังำน ลูกคำ้ เจำ้หน้ี คู่คำ้ คู่แข่งขนั และต่อสังคม

และส่วนรวม 

4. กำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส   

5. โครงสร้ำง องคป์ระกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมกำรบริษทั 

6. กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

7. คณะกรรมกำรชุดยอ่ย 

8. หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของผูบ้ริหำรในกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์และนโยบำยท่ีคณะกรรมกำร

บริษทัก ำหนด 

  กระบวนการการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

1. บริษทัจดัใหมี้ระบบควบคุมภำยในท่ีดีและมีประสิทธิผล เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนของบริษทัเป็นไปอยำ่ง

มีประสิทธิภำพ มีรำยงำนทำงกำรเงินท่ีถูกต้อง เช่ือถือได้ ตลอดจนมีกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำม

ขอ้ก ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. กำรควบคุมภำยใน หมำยถึง กระบวนกำร แผนกำรจดัองค์กร ระบบงำน และวิธีกำรซ่ึงมีอยู่ภำยใน

องคก์ำร ซ่ึงไดรั้บกำรออกแบบไวโ้ดยคณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรของบริษทั เพ่ือให้เกิดควำม

มัน่ใจอยำ่งสมเหตุสมผลเก่ียวกบั 

- ควำมเช่ือถือไดแ้ละควำมมีคุณภำพสมบูรณ์ของขอ้มูล 

- กำรปฏิบติัตำมนโยบำย แผนงำน วิธีกำร กฎหมำย และระเบียบขอ้บงัคบั 

- กำรดูแล ป้องกนั ระวงัรักษำทรัพยสิ์นของบริษทั 

- กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยดั มีประสิทธิภำพ และบรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำร 

 ด ำเนินงำนหรือแผนงำนท่ีก ำหนดไว ้

3. องคป์ระกอบของกำรควบคุมภำยใน จ ำแนกออกเป็น 5 องคป์ระกอบท่ีเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัซ่ึงมำจำก

วิถีทำงท่ีผูบ้ริหำรด ำเนินธุรกิจและเช่ือมโยงเขำ้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบักระบวนกำรทำงกำรบริหำร ซ่ึง

ได้แก่  สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม (Control Environment) กำรประเมินควำมเส่ียง (Risk 

Assessment) กิจกรรมกำรควบคุม (Control Activities) ขอ้มูลสำรสนเทศและกำรส่ือสำรในองค์กร 

(Information and Communication) และกำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring) 

4. ผูต้รวจสอบภำยใน ก ำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงกำรทดสอบและกำรประเมินควำม

เพียงพอและควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กร  รวมถึงคุณภำพของกำร

ปฏิบติังำนภำยในองคก์ร  ภำยใตค่้ำใชจ่้ำยท่ีเหมำะสม 
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2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษทั 

 
 

สายงานการตลาดธุรกจิ สายงานประกนัภยัตอ่ สายงานบญัช ี& วางแผนและงบประมาณ สายงานบรหิารความเสีย่ง

1.สว่นการตลาดธุรกจิ 1- นครหลวง 1.สว่นประกนัภัยตอ่ 1.สว่นบัญชี 1.สว่นบรหิารความเสีย่ง สว่นลงทนุ

2.สว่นการตลาดธุรกจิ 1 - ภมูภิาค 2.สว่นวางแผนและงบประมาณ 

3.สว่นการตลาดธุรกจิ 2 สายงานรบัประกนัภยั

4.สว่นการตลาดธุรกจิ 3 1.สว่นรับประกนัภัยรถยนต์ สายงานการเงนิและธุรการ

5.สว่นการตลาดธุรกจิ 4 2.สว่นรับประกนัภัยท่ัวไป 1.สว่นการเงนิ

2.สว่นธุรการ

สายงานการตลาดตวัแทน

1.สว่นการตลาดตัวแทน 1 สายงานคณติศาสตรป์ระกนัภยั สายงานทรพัยากรบคุคล

2.สว่นการตลาดตัวแทน 2 1.สว่นคณิตศาสตรป์ระกนัภัย 1.สว่นทรัพยากรบคุคล

3.สว่นการตลาดตัวแทน 3

4.สว่นการตลาดตัวแทน 4

สายงานสนิไหม สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ

สายงานสง่เสรมิการตลาด 1.สว่นสนิไหมรถยนต์ 1.สว่นเทคโนโลยสีารสนเทศ

1.สว่นบรกิารการตลาด 2.สว่นสนิไหมท่ัวไป

2.สว่นสือ่สารองคก์รและสือ่สารการตลาด 3.สว่นการจา่ยสนิไหม
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2.3  โครงสร้างการจดัการของบริษทั 

       2.3.1 คณะกรรมการบริษทั   

                รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษทัฯ จ ำนวน 7 ท่ำน ดงัรำยนำมต่อไปน้ี 

1. นำยไชย          ไชยวรรณ   ประธำนกรรมกำร 

2. นำงชชัฎำ        มำลำกลุ ณ อยธุยำ  กรรมกำร 

3. นำงสำววีณำ    ไชยวรรณ   กรรมกำร 

4. นำยอำทร         วงศธ์นกลุ   กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ 

5.   นำยยจีูน           ฟง จูน เซียง  กรรมกำร 

6.   นำงสำวขวญัวรี ปรำโมช ณ อยธุยำ  กรรมกำรอิสระ/ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

7.   นำยธนำธิป        วิทยะสิรินนัท ์                  กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ 

 

  คณะกรรมกำรบริษทัฯ  มีอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ ดงัน้ี 
1. พิจำรณำทบทวนและให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองท่ีส ำคญัเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ อำทิเช่น 

วิสัยทศัน์และภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเส่ียงแผนงำนและงบประมำณประจ ำปี 
เป็นตน้ รวมทั้งก ำกบัดูแล ติดตำม ใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนงำนท่ีก ำหนดไว้
อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

2. พิจำรณำกำรก ำหนดนโยบำยดำ้นต่ำงๆ ของบริษทัฯ อำทิเช่น นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
นโยบำยกำรลงทุนและกำรประกอบธุรกิจอ่ืน นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือให้ฝ่ำยบริหำร
น ำไปปฏิบติั รวมถึงกำรทบทวนประเมินผลกำรปฏิบติัเพ่ือน ำมำพิจำรณำปรับปรุงใหเ้หมำะสม 

3. ให้ควำมเห็นชอบจรรยำบรรณธุรกิจ เพ่ือให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนเข้ำใจถึง
มำตรฐำนด้ำนจริยธรรมท่ีบริษัทฯ ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจและติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณดงักล่ำว 

4. จดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมในด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินและดำ้นกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและนโยบำย โดยจดัให้มีหน่วยงำนท่ีมี
ควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมดงักล่ำว
และทบทวนระบบควบคุมท่ีส ำคญัอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. จดัใหมี้กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงใหค้รอบคลุมทั้งองคก์รและสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรบริหำร
ควำมเส่ียง  โดยใหฝ่้ำยจดักำรเป็นผูป้ฏิบติัตำมนโยบำยและรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียงทรำบเป็นประจ ำและมีกำรทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลกำรจดักำรควำมเส่ียง ใน
ทุกๆ ระยะเวลำท่ีพบว่ำระดบัควำมเส่ียงมีกำรเปล่ียนแปลง รวมถึงกำรให้ควำมส ำคญักบัสัญญำณ
เตือนภยัล่วงหนำ้และรำยกำรผิดปกติทั้งหลำย 

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

1.  นำงชชัฎำ               มำลำกลุ ณ อยธุยำ     ประธำนอ ำนวยกำรบริหำร 

2.  นำยยจีูน                 ฟง จูน เซียง       กรรมกำรผูจ้ดักำร 

3. นำงสำวจุฑำทิพย ์  บณัฑิตเสน          ผูจ้ดักำรฝ่ำย สำยงำนบริหำรควำมเส่ียงและส่วนรับประกนัภยัรถยนต ์

4. นำยวศิน                 วิกิณิยะธนี           ผูจ้ดักำรฝ่ำย สำยงำนประกนัภยัต่อและส่วนรับประกนัภยัทัว่ไป 

5.   นำงสำวศุภลกัษณ์  บุญภกัดี ผูจ้ดักำรฝ่ำย สำยงำนบญัชีและกำรเงิน 

6.   นำยศรำวธุ             ลวพิมล                ผูจ้ดักำรฝ่ำยส่วนสินไหมรถยนตแ์ละส่วนกำรจ่ำยสินไหม 

7.   นำยชยัมงคล          สุงสุวรรณ  ผูจ้ดักำรฝ่ำย ส่วนสินไหมทัว่ไป 

8. นำยชุมพร               ฉลำดกิจศิริกลุ  ผูช่้วยผูจ้ดักำรฝ่ำย ส ำนกัตรวจสอบภำยใน 

9. นำยวิวิทย ์               วีรชยั   ผูช่้วยผูจ้ดักำรฝ่ำย สำยงำนธุรกำร 

10. นำยบรรพจน์           ล้ีผดุง   ผูจ้ดักำรอำวโุส ส่วนวำงแผนและงบประมำณและส่วนทรัพยำกรบุคคล 

11. นำยทรงพล             พิบูลยว์งค ์           ผูจ้ดักำรอำวโุส ส่วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

            บทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะผูบ้ริหำร  มีดงัน้ี 

     1. น ำกลยุทธ์และนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดไปปฏิบัติอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ โดย  ค ำนึงถึงกำรสร้ำงมูลค่ำในระยะยำวและกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งย ัง่ยืนของบริษทั 

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

   ควบคุมภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องได้อย่ำงถูกต้อง และ 

   มีกำรปฏิบติัต่อผูเ้อำประกนัภยัอยำ่งเป็นธรรม 

  3. มีกำรรำยงำนข้อมูลท่ีส ำคัญเก่ียวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ระดับควำมเส่ียงของบริษัท  

   และผลกำรปฏิบัติงำนของผู ้บริหำรต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลำ 

   เพ่ื อให้คณะกรรมกำรบ ริษัทสำมำรถก ำกับ ดูแลและติดตำมผลกำรด ำ เนินงำนได้อย่ำงมี 

   ประสิทธิภำพ 

  4. ก ำหนดโครงสร้ำงสำยกำรบังคับบัญชำหรือสำยกำรรำยงำนท่ี เหมำะสม รวมถึงกำรก ำหนด 

   หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำนภำยใต้สำยกำรบังคับบัญชำนั้ นอย่ำงชัดเจนให้เอ้ือ 

   ต่อกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง และกำรก ำกบั ควบคุม ตรวจสอบ อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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  5. ส่งเสริมให้บริษัทมีวฒันธรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ดูแลและควบคุมควำมเส่ียงของบริษัทให ้

 อยูใ่นระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้(risk appetite) ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด รวมทั้งส่ือสำรให ้ 

      พนักงำนทุกคนในบริษทัเขำ้ใจและตระหนักถึงควำมส ำคญัของนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงของ  

บริษทั 

  6. จัดให้ มีกำรประเมินผลกำรป ฏิบัติ งำนของผู ้บ ริหำรเป็นประจ ำทุ กปีโดยเป รียบ เทียบกับ 

   เป้ำหมำยท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดไว้และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำร 

   บริษทั 

  7. ต้องไม่ปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นพนักงำนเต็มเวลำท่ีองค์กรอ่ืน เวน้แต่คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำ 

   แล้วเห็นว่ำกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเต็มเวลำท่ีองค์กรอ่ืนนั้ นไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภำพในกำร 

   ปฏิบติัหนำ้ท่ีใหบ้ริษทั 

 

    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  วงศธ์นกลุ  กรรมกำร 
  4. นำยชุมพร  ฉลำดกิจศิริกลุ  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
                 

                 อ  ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ มีดงัน้ี 
  1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือใหมี้กำรรำยงำนผลอยำ่งเพียงพอ 
  2. สอบทำนและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน  ระบบกำรตรวจสอบภำยใน  ระบบ 

  กำรบริหำรควำมเส่ียง  และกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจประกนัภยั  
  รวมทั้งใหข้อ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะเพ่ือใหมี้กำรปฏิบติัอยำ่งเหมำะสมและมีประสิทธิผล 

  3. พิจำรณำคดัเลือก เสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี 
  4. ปฏิบติักำรตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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  2.4.2  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
              รำยช่ือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จ ำนวน 5 ท่ำน ดงัรำยนำมต่อไปน้ี 

1. นำงชชัฎำ  มำลำกลุ ณ อยธุยำ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
2.  นำยอำทร  วงศธ์นกลุ กรรมกำร 
3.  นำยยจีูน ฟง จูน เซียง กรรมกำร 
4.  น.ส.ศุภลกัษณ์  บุญภกัดี กรรมกำร 
5.  น.ส.จุฑำทิพย ์ บณัฑิตเสน กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
                           อ  ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ มีดงัน้ี 

1. ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยครอบคลุมถึงกรอบและกระบวนกำรบริหำร 
ควำมเส่ียง ก ำหนดประเภทและระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้

2. ก ำหนดกลยทุธ์กำรบริหำรควำมเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 
3. ก ำหนดกำรจดักำรโครงสร้ำงกำรก ำกบัดูแลควำมเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบริหำร 

ควำมเส่ียง 
4. ปฏิบติักำรตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
2.4.3   คณะกรรมการลงทุน 
       รำยช่ือคณะกรรมกำรลงทุน จ ำนวน 7 ท่ำน ดงัรำยนำมต่อไปน้ี 

1. นำยวำนิช  ไชยวรรณ ประธำนคณะท่ีปรึกษำ 
2. นำยไชย  ไชยวรรณ ท่ีปรึกษำ 
3. นำงวิไลพร  มุ่งศิริ ท่ีปรึกษำ 
4. นำงชชัฎำ  มำลำกลุ ณ อยธุยำ ประธำนคณะกรรมกำรลงทุน 
5. นำยอำทร  วงศธ์นกลุ กรรมกำร 
6. นำยยจีูน ฟง จูน เซียง กรรมกำร 
7. น.ส.ภำณุมำศ  ไชยสุทธินนัท ์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุน 

 
  อ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ  มีดงัน้ี 

1. จดัท ำนโยบำยกำรลงทุนและวงเงินอนุมติัลงทุนตำมประเภทกำรลงทุน 
2. ก ำกบัดูแลกำรบริหำรงำนดำ้นกำรลงทุน กำรท ำนิติกรรมและกำรจดัท ำรำยงำน 

ตำมหลกัเกณฑท่ี์กฎหมำยก ำหนด 
3. พิจำรณำอนุมติักำรลงทุนตำมระเบียบของบริษทัฯ 
4. ปฏิบติักำรตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนด 

   

          2.5  การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอสิระ  และผู้บริหาร 
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       หลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำ 

1. พิจำรณำจำกควำมรู้ ควำมช ำนำญ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ เพ่ือเขำ้มำบริหำรและสำมำรถ

อุทิศเวลำในกำรท ำงำนอยำ่งเตม็ท่ี 

2. พิจำรณำดว้ยควำมโปร่งใส  และเป็นธรรม 

3. ดูลกัษณะ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม  

 

          2.6    นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration Policy) 

 1. คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูก้  ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน  สวสัดิกำรต่ำงๆ            

    รวมถึงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่กรรมกำร กรรมกำรอิสระ  และผูบ้ริหำร 

  2. คณะกรรมกำรเป็นผูป้ระเมินผล และพิจำรณำค่ำตอบแทน เงินเดือน กำรข้ึนเงินเดือน ส ำหรับ 

     คณะกรรมกำรของบริษทั รวมถึงกรรมกำรผูจ้ดักำร โดยกำรจ่ำยผลตอบแทนจะสัมพนัธ์กบัผล 

     กำรปฏิบติังำนตำมเป้ำหมำยท่ีไดว้ำงไว ้

 

หมำยเหตุ : บริษทัมีกำรไดมี้กำรเปล่ียนแปลงกรรมกำร กรรมกำรชุดยอ่ยและผูบ้ริหำรใหม่ในวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2564 

 

3. การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น   

(Asset liability Management ALM) 

 

  3.1 การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)  

        กำรด ำเนินกิจกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั เป็นกำรก ำหนดกลยุทธ์ กำรวำงแผน กำรจดักำร กำรช้ีน ำ 

และกำรควบคุมกิจกรรมต่ำงๆขององคก์รดว้ยตน้ทุนท่ีเหมำะสม เพ่ือลดผลกระทบจำกกำรสูญเสียเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์

ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดต้ั้งใจ   เป้ำหมำยของกำรบริหำรควำมเส่ียงไม่เพียงเพ่ือสำมำรถจดักำรกบัควำมเส่ียงต่ำงๆออกจำก

กิจกรรมของบริษทัฯเท่ำนั้น แต่ยงัเป็นกำรรับรองว่ำบริษทัฯมีควำมมุ่งมัน่ในกำรบริหำรควำมเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ี

ยอมรับได ้เพ่ือเพ่ิมโอกำสและลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจำกกควำมเส่ียง  

        บริษทัฯมีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภำพสถำนะทำงกำรเงินท่ีแขง็แกร่งโดยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพมำกกว่ำ

กำรมุ่งเพ่ิมผลก ำไรเพียงอย่ำงเดียว โดยอำศยัควำมมัง่คงและควำมยัง่ยืนท่ีมีท ำให้บริษทัฯสำมำรถสร้ำงมูลค่ำระยะยำว

ใหก้บัผูถื้อหุน้ผำ่นกำรบริกำรจดักำรควำมเส่ียงและกำรรับเอำควำมเส่ียงท่ีสำมำรถประเมินและควบคุมได ้

        บริษทัฯไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรควำมเส่ียงเน่ืองจำกเป็นพ้ืนฐำนท่ีสนบัสนุนกำรบริหำรจดักำรและ

เป็นส่วนส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร บริษทัฯเช่ือมัน่ว่ำกำรบริหำรควำมเส่ียงอย่ำงมีประสิทธิภำพภำยในองคก์รนั้น

เป็นส่วนส ำคญัต่อกำรบรรลุ พนัธกิจ และเป้ำหมำยทำงธุรกิจของบริษทัฯ  
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        กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นหนำ้ท่ีของบุคคลำกรทุกคนในบริษทัฯ ควำมเส่ียงต่ำงๆจะไดรั้บกำรจดักำรใหอ้ยู ่

ในระดบัควำมเส่ียงท่ีบริษทัฯยอมรับได(้ Risk Appetite) และเป็นไปตำมหลกักำรในกำรท่ีจะรับเอำควำมเส่ียงไวเ้อง  

ดงันั้นบุคคลำกรทุกคนในองค์กรทรำบถึงขอ้จ ำกดัในกำรบริหำรควำมส่ียงว่ำ กำรบริหำรควำมเส่ียงไม่ไดเ้ป็นกำร

ประกนัวำ่บริษทัฯจะไม่มีควำมเส่ียงใดๆอีกเลย หำกแต่กำรบริหำรควำมเส่ียงนั้นจะเขำ้มำช่วยสนบัสนุนในกำรตดัสินใจ 

ภำยใตข้อ้จ ำกดัของขอ้มูลท่ีมีอยู่  กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียง และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งในกำรประเมินควำมเส่ียง เพ่ือจดัท ำ

ทะเบียนควำมเส่ียงของบริษทัฯทั้งในระดบับริษทัและระดบัหน่วยงำน เพ่ือกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิภำพโดย

แบ่งตำมควำมเส่ียงแต่ละด้ำนขององค์กรให้บรรลุผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนและ

บุคคลำกรในทุกระดบัในบริษทัฯ 

 

แนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียง 

1.  กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นประกนัภยั (Insurance Risk) เป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของควำมถ่ี 

ควำมรุนแรง และเวลำท่ีเกิดควำมเสียหำยท่ีเบ่ียงเบนจำกสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรก ำหนดอตัรำเบ้ียประกนัภยั 

กำรค ำนวณเงินส ำรอง และกำรพิจำรณำรับประกนัภยั  บริษทัฯมีกระบวนกำรติดตำมและวิเครำะห์ผลกำร

รับประกนัภยัของผลิตภณัฑท่ี์น ำออกจ ำหน่ำยในทุกๆ เดือน  เพ่ือน ำมำใชใ้นกำรพิจำรณำปรับปรุงหรือ

ยกเลิกผลิตภณัฑ์ และมีกำรทบทวนควำมเพียงพอของอตัรำเบ้ียประกนัภยัและอตัรำก ำไรของผลิตภณัฑ์

เพ่ือใหแ้น่ใจวำ่สินคำ้มีควำมสอดคลอ้งกบัระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับของบริษทัได ้

2.  กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรก ำหนดนโยบำย แผนกล

ยทุธ์ แผนกำรด ำเนินงำน และกำรน ำไปปฏิบติัใชอ้ยำ่งไม่เหมำะสม หรือไม่สอดคลอ้งกนัระหวำ่งนโยบำย 

เป้ำหมำย กลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร ภำวะกำรณ์แข่งขนัและสภำพแวดลอ้ม อนัส่งผลกระทบต่อบริษทั  

ซ่ึงบริษทัไดแ้ต่งตั้ง คณะอ ำนวยกำรบริหำร( Executive Committee)  เพ่ือท ำหนำ้ท่ีในกำรก ำหนดกลยุทธ์ 

แผน 3 ปี ทิศทำงกำรขยำยงำน และแผนรองรับกำรขยำยงำนของบริษทัฯ ทั้งน้ีเพ่ือให้สำมำรถจดักำรกบั

ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์ได้อย่ำงเหมำะสมและอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ควำมเส่ียงด้ำนประกันภัย 

(Insurance Risk) หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของควำมถ่ี ควำมรุนแรง และเวลำท่ีเกิดควำม

เสียหำยท่ีเบ่ียงเบนจำกสมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรก ำหนดอตัรำเบ้ียประกนัภยั กำรค ำนวณเงินส ำรอง และกำร

พิจำรณำรับประกนัภยั  

3.  กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง (Liquidity Risk) เป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรท่ีบริษทัไม่สำมำรถ

ช ำระหน้ีสินและภำระผูกพนัเม่ือถึงก ำหนด เน่ืองจำกไม่สำมำรถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่

สำมำรถจดัหำเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือไม่สำมำรถหำเงินมำช ำระได ้ บริษทัฯไดมี้กำรจดัท ำงบประมำณ 

เงินสดทั้งดำ้นสินทรัพยแ์ละดำ้นหน้ีสิน เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่บริษทัฯมีเงินสดเพียงพอช ำระหน้ี 
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4. กำรบริหำร ควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบติักำร (Operation Risk) เป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมลม้เหลว ควำมไม่

เพียงพอ หรือควำมไม่เหมำะสมของบุคลำกร กระบวนกำรปฏิบติังำนภำยใน ระบบงำน หรือเกิดจำกเหตุ

ปัจจยัภำยนอก จะรวมไปถึงควำมเส่ียงดำ้นช่ือเสียงและควำมเส่ียงดำ้นกำรปฏิบติัตำมกฎหมำย ซ่ึงบริษทัฯ

ไดมี้แนวทำงในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง โดยกำรวิเครำะห์ขอ้มูลเหตุกำรณ์ควำมเสียหำย  เพ่ือประเมิน

ควำมเส่ียงจำกกำรด ำเนินงำนและในส่วนของระบบกำรบริหำรควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ( Business 

Continuity Management ) เพ่ือให้กำรด ำเนินธุรกิจและกำรพ้ืนฟูธุรกิจจำกผลกระทบท่ีอำจเกิดข้ึนมีควำม

สอดคลอ้งกนั และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจดักำรควำมเส่ียงในอนำคต 

5.  กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นตลำด (Market Risk) เป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตลำด

ของสินทรัพยท่ี์ลงทุน อตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำระหว่ำงประเทศ รำคำตรำสำรทุน และรำคำ

สินคำ้โภคภณัฑ ์ 
- ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย  (Interest Rate Risk)   เป็นควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำ

ดอกเบ้ียอนัส่งผลใหมู้ลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินเกิดกำรเปล่ียนแปลงไม่สอดคลอ้งกนั        บริษทัฯจึงมี
แนวทำงในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ีย ดว้ยกำร
บริหำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (Asset Liability Management )ใหอ่้อนไหวต่อกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำ
ดอกเบ้ียในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนั     อีกทั้งมีกำรพิจำรณำกำรลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัประเภทท่ีหน่วยงำน 

                     ก ำกบัดูแลเป็นผูก้  ำหนด  
6.  กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นเครดิต (Credit Risk) เป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบติัตำม

ภำระท่ีตกลงไวก้บับริษทั รวมถึงโอกำสท่ีคู่สัญญำจะถูกปรับลดอนัดบัควำมเส่ียงดำ้นเครดิต บริษทัฯมี

แนวทำงในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง โดยก ำหนดอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือของคู่คำ้ รวมทั้งกำรลงทุนใน

หลกัทรัพยท่ี์มีอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือและประเภทท่ีหน่วยงำนก ำกบัดูแลเป็นผูก้  ำหนด  

7.  กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นช่ือเสียง (Reputation Risk) เป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมเสียหำยต่อบริษทัจำก

กำรเส่ือมเสียช่ือเสียงหรือจุดยืนเน่ืองจำกลูกคำ้ คู่คำ้ ผูถื้อหุ้นและ/หรือหน่วยงำนก ำกบัดูแล ท่ีมีมุมมอง

ภำพลกัษณ์ต่อบริษทัในแง่ลบ ในกรณีดงักล่ำวอำจถือไดว้่ำเป็นควำมเส่ียงในกำรด ำเนินงำนโดยรวมของ

บริษทัมำกกวำ่ท่ีจะเป็นควำมเส่ียงแยกออกไป 

8. กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology Risk) เป็นควำมเส่ียงท่ีเกิดท่ี

อำจจะเกิดข้ึนจำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรด ำเนินธุรกิจ ซ่ึงมีผลกระทบต่อระบบหรือกำร

ปฏิบติังำนของบริษทั รวมถึงควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจำกภยัคุกคำมทำงไซเบอร์(Cyber threat) 

               9. กำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Emerging Risk) เป็นควำมเส่ียงท่ีเห็นว่ำมีนัยส ำคัญท่ีจะเกิดข้ึนแต่

อำจจะยงัไม่มีควำมเขำ้ใจท่ีครบถว้น หรือก ำหนดให้ใชต้ำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขในดำ้นกำรประกนัภยั 

กำรก ำหนดรำคำ กำรตั้งส ำรอง หรือก ำหนดเงินกองทุน 

    -ควำมเส่ียงภยั (Risk Exposure) เป็นมูลค่ำท่ีวดัจำกควำมน่ำจะเป็นในกำรเกิดเหตุกำรณ์กบัผลกระทบ

จำกเหตุกำรณ์ควำมเส่ียงนั้น ซ่ึงกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงภยัมกัจะมีกำรจดัอนัดบัควำมเส่ียงตำมควำมน่ำจะ

เป็นของกำรเกิดควำมเสียหำย (likelihood) และมูลค่ำควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดข้ึน (potential loss) 
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     10. กำรบริหำรควำมเส่ียงภำยในกลุ่มธุรกิจ (Group Risk) เป็นควำมเส่ียงท่ีบริษทัอำจไดรั้บผลกระทบเชิงลบ

จำกเหตุกำรณ์(ทั้งท่ีเป็นทำงกำรเงินและท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงิน) จำกธุรกิจในกลุ่มเดียวกนั นอกจำกน้ียงัรวมถึง

ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมมัน่คงทำงกำรเงินของกลุ่มธุรกิจทั้งหมดหรือบริษทัภำยในกลุ่มธุรกิจซ่ึงไดรั้บ

ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ของธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง ซ่ึงเป็นทั้งเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนภำยในกลุ่มธุรกิจเองหรือ 

เหตุกำรณ์ภำยนอกท่ีกระทบต่อกลุ่มธุรกิจ ควำมเส่ียงภำยในกลุ่มธุรกิจอำจเกิดจำก ตวัอยำ่งเช่น กำรลุกลำม

ของวิกฤติกำรเงิน กำรกูย้ืมเงินในกำรท ำธุรกิจ กำรนับเป็นเงินกองทุนซ ้ ำซ้อนกนั กำรกระจุกตวั ควำม

ซบัซอ้นของธุรกิจ นอกจำกน้ี กิจกรรมต่ำงๆอำทิเช่น สินเช่ือ กำรโอนควำมเส่ียง สภำพคล่อง  กำรจำ้งงำน

ของบุคคลภำยนอก และขอ้มูลนอกงบดุลอำจท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงภำยในกลุ่มธุรกิจเพ่ิมข้ึน 

     11. กำรบริหำรควำมเส่ียงดำ้นมหันตภยั (Catastrophe Risk) เป็นควำมเส่ียงท่ีเหตุกำรณ์ท่ีเหตุกำรณ์หน่ึงหรือ

เหตุกำรณ์ต่อเน่ืองท่ีมีขนำดใหญ่ โดยปกติเกิดข้ึนภำยในช่วงเวลำสั้นๆ (มกัจะเป็น 72 ชัว่โมง) ท่ีก่อใหเ้กิด

กำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนจริงเบ่ียงเบนไปจำกค่ำสินไหมท่ีไดมี้กำรคำดกำรณ์ไวม้ำก 

 

  3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น (Asset Liability Management : ALM) 

       กำรบริหำรสินทรัพยข์องบริษทัฯ โดยมีคณะกรรมกำรลงทุนและหน่วยงำนลงทุนเป็นผูรั้บผิดชอบในกำร

ลงทุน ซ่ึงกำรลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีสภำพคล่องสูงและควำมเส่ียงต ่ำ เช่น พนัธบัตร และเงินฝำก

ธนำคำร    ส่วนกำรบริหำรหน้ีสินของบริษทัฯ มีหน่วยงำนคณิตศำสตร์ประกนัภัยเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรค ำนวณ

หน้ีสินดำ้นกำรรับประภยั  ซ่ึงกำรบริหำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวของบริษทัจะมีกำรตรวจสอบสภำพคล่องอย่ำง

สม ่ำเสมอ 

ขอ้มูลเชิงปริมำณมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

 หน่วย : ลา้นบาท

ราคาบัญชี ราคาประเมนิ ราคาบัญชี ราคาประเมนิ

สินทรัพยล์งทนุ  (Total Investment Assets) 1,284.69 1,284.91 1,479.39 1,521.14

สินทรัพยส์ภาพคล่อง (Total Liquid Assets) 1,248.48 1,248.70 1,455.77 1,455.77

หน้ีสินรวม 1,062.53 1,066.33 1,201.34 1,271.93

หน้ีสินตามสญัญาประกนัภยั 734.52 744.01 833.89 911.95

รายการ
ปี 2563 ปี 2562

 
หมายเหตุ    - รำคำบญัชี หมำยถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ท่ีประเมินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

  - รำคำประเมิน หมำยถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมินตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำร

ประกอบธุรกิจประกนัภยัว่ำดว้ยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินำศภยั เพ่ือวตัถุประสงค์

หลกัในกำรก ำกบัควำมมัน่คงทำงกำรเงินของบริษทัประกนัภยั และเพ่ือให้มัน่ใจว่ำบริษทัมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำย

ผลประโยชนต์ำมสญัญำประกนัภยัไดอ้ยำ่งครบถว้นแก่ผูเ้อำประกนัภยั 
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4. ความเส่ียงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของ

บริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเช่ือมโยงของเงินกองทุนและความเส่ียงจากการรับประกันภัย และการ

กระจุกตวัจากการรับประกนัภัย 

 

       กำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงจำกกำรรับประกันภัยของบริษทัฯ โดยจัดให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรรับ

ประกนัภยัประเภทต่ำงๆ และกลยุทธ์กำรบริหำรกำรประกนัภยัต่อเป็นประจ ำทุกปี ก ำหนดกระบวนกำรพิจำรณำรับ

ประกนัภยัท่ีครอบคลุมควำมเส่ียงและก ำหนดเง่ือนไขกำรรับประกนัภยัท่ีเหมำะสมและสอดคลอ้งกบัควำมเส่ียงภยัท่ี

แทจ้ริง  บริษทัฯมีกระบวนกำรติดตำมและวิเครำะห์ผลกำรรับประกนัภยัของผลิตภณัฑท่ี์น ำออกจ ำหน่ำยในทุกๆ เดือน  

เพ่ือน ำผลท่ีไดจ้ำกกำรวิเครำะห์ มำใชใ้นกำรพิจำรณำปรับปรุงหรือยกเลิกผลิตภณัฑ์ และมีกำรทบทวนควำมเพียงพอ

ของอตัรำเบ้ียประกนัภยัและอตัรำก ำไรของผลิตภณัฑ์เพ่ือให้แน่ใจว่ำสินคำ้มีควำมสอดคลอ้งกบัระดบัควำมเส่ียงท่ี

ยอมรับได ้ (Risk Appetite) ของบริษทั 

 

        บริษทัฯยงัคงค ำนึงถึงกำรกระจุกตวัจำกกำรรับประกนัภยัและกำรท ำประกนัภยัต่อ โดยจดัให้มีกลยุทธ์กำร

บริหำรกำรประกนัภยัต่อใหส้อดคลอ้งกบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได(้Risk Appetite)และระดบัควำมเส่ียงสุงสุดท่ียอมรับได้

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

ควำมเส่ียงภยัตำมแต่ละประเภทของกำรรับประกนัภยั  และกระจำยควำมเส่ียงในกำรรับประกนัภยัจำกลูกคำ้ ในกลุ่ม

ต่ำงๆโดยและโอนควำมเส่ียงไปยงับริษทัรับประกนัภัยต่อโดยเน้นบริษทัรับประกนัภัยต่อท่ีมีควำมแข็งแกร่งทำง

กำรเงินเป็นหลกั ตลอดจนจดัให้มีสัญญำประกนัภยัต่อแบบควำมเสียหำยส่วนเกิน (Excess of Loss) เป็นเคร่ืองมือใน

กำรป้องกนัและควบคุมควำมเส่ียงภยัไม่ใหเ้กิดควำมผนัผวนและกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินของบริษทัฯ 

 

ขอ้มูลเชิงปริมำณมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

                                                       หน่วย : ลำ้นบำท   

รายการ จ านวน 

ส ำรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจำกบริษทัประกนัภยัต่อ  443.52 
เงินคำ้งรับจำกกำรประกนัภยัต่อ 161.70 
เงินวำงไวจ้ำกกำรประกนัภยัต่อ 0.91 
 

 

 

 

 



19 
 

 

5. มูลค่า วธีิการ และสมมตฐิานในการประเมนิหนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย    

 

ส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 

                  ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำระยะยำวเป็นยอดส ำรองสะสมตั้งแต่เร่ิมท ำประกนัถึงวนัส้ินรอบระยะเวลำ

รำยงำนส ำหรับกรมธรรม์ท่ีมีผลบังคับอยู่ ส ำรองดังกล่ำวตั้ งข้ึนส ำหรับชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนตำมกรมธรรม์ท่ี

ประมำณวำ่จะเกิดข้ึนในอนำคต บริษทัฯค ำนวณส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะยำว โดยอำ้งอิงตำมวิธี

ส ำรองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม (Gross Premium Valuation: GPV) โดยขอ้สมมติส ำคญัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ 

ประกอบดว้ย อตัรำมรณะ อตัรำค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบักำรขำยและบริหำรงำนซ่ึงเป็นค่ำประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดของภำระ
ผกูพนัตำมสญัญำประกนัภยั ณ ขณะนั้น (Best-estimate assumption) และอตัรำคิดลด 

 ส ารองเบีย้ประกนัภัย 
                เงินส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้
                 บริษทัฯ ตั้งเงินส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดต้ำมกฎเกณฑใ์นประกำศกระทรวงพำณิชย ์เร่ืองกำร
จดัสรรเงินส ำรองส ำหรับเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ตกเป็นรำยไดข้องบริษทัประกนัวินำศภยัดงัน้ี 

ประเภทกำรประกนั วิธีกำรค ำนวณเงินส ำรอง 

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

- วิธีเฉล่ียรำยเดือน (วิธีเศษหน่ึงส่วนยี่สิบส่ี) 

- กำรประกนัภยัขนส่งเฉพำะเท่ียว กำรประกนัภยั
อุบติัเหตุ  กำรเดินทำงท่ีมีระยะเวลำคุม้ครองไม่
เกิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อยของเบ้ียประกันภัยรับ ตั้ งแต่
วนัท่ีกรมธรรมป์ระกนัภยัเร่ิมมีผลคุม้ครอง
ตลอดระยะเวลำท่ีบริษัทยังคงให้ควำม
คุม้ครองแก่   ผูเ้อำประกนัภยั 

ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
             ค่ำสินไหมทดแทนคำ้งจ่ำยบนัทึกตำมจ ำนวนท่ีจะจ่ำยจริง ส่วนส ำรองค่ำสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือไดรั้บ

กำรแจง้ค ำเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกผูเ้อำประกนัภยัตำมจ ำนวนท่ีผูเ้อำประกนัภยัแจง้ และโดยกำรประมำณกำรของฝ่ำย
บริหำร มูลค่ำประมำณกำรสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง   

    บริษทัฯไดต้ั้งส ำรองเพ่ิมเติมส ำหรับควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ได้มีกำรรำยงำนให้บริษฯั ทรำบ 

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

กำรท่ีดีท่ีสุดของค่ำสินไหมทดแทนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้แก่ผูเ้อำประกนัภยัในอนำคตส ำหรับควำมสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว้

ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลำรำยงำน ทั้งจำกรำยกำรควำมสูญเสียท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรำยงำนแลว้และยงัไม่ไดรั้บ
รำยงำน สุทธิดว้ยค่ำสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี 
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ขอ้มูลเชิงปริมำณมีรำยละเอียด ดงัน้ี     

                หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 

ราคาบัญชี ราคาประเมนิ ราคาบัญชี ราคาประเมนิ 

หน้ีสินจำกสญัญำประกนัภยั 
    

-ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสญัญำประกนัภยัระยะยำว
(Long-term technical reserves) 

8.43 8.96 22.19 23.64 

- ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้
268.23 220.06 379.89 403.89 

 (Premium liabilities) 

- ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน  
457.86 514.99 431.81 484.42 

(Claim liabilities)  

    

หมายเหตุ - รำคำบญัชี หมำยถึง มูลค่ำหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั ท่ีประเมินตำมมำตรฐำนกำรบญัชี มีวตัถุประสงค์

หลกัเพ่ือให้นกัลงทุนผูวิ้เครำะห์ทำงกำรเงินเขำ้ใจถึงมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยัท่ีเป็นท่ี

ยอมรับตำมหลกักำรทำงบญัชีในประเทศไทย ซ่ึงมูลค่ำดงักล่ำวจะตอ้งผำ่นกำรรับรองจำกผูส้อบบญัชีอนุญำตแลว้  

  - รำคำประเมิน หมำยถึง มูลค่ำหน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั ท่ีประเมินตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั

และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัวำ่ดว้ยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินำศภยั เพ่ือ

วตัถุประสงคห์ลกัในกำรก ำกบัควำมมัน่คงทำงกำรเงินของบริษทัประกนัภยัและเพ่ือใหม้ัน่ใจว่ำบริษทัควำมสำมำรถใน

กำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมสัญญำประกนัภยัไดอ้ย่ำงครบถว้นแก่ผูเ้อำประกนัภยัซ่ึงจะตอ้งประเมินโดยนกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยัท่ีไดรั้บใบอนุญำตจำกนำยทะเบียนตำมหลกักำรทำงคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บกำรยอมรับ สมมติฐำนท่ี

ใช้ในกำรประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบกำรณ์จริงหรือในกรณีท่ีบริษทัมีข้อมูลไม่เพียงพออำจอำ้งอิงจำก

ประสบกำรณ์ของอุตสำหกรรมและปรับให้เหมำะสมกบัลกัษณะเฉพำะของพอร์ตกำรรับประกนัภยัของบริษทันั้น 

นอกจำกน้ี มูลค่ำส ำรองประกนัภยัดงักล่ำวจะตอ้งรวมถึงค่ำเผื่อควำมผนัผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) 

ซ่ึงใหเ้ป็นไปตำมท่ีส ำนกังำน คปภ. ก ำหนด  

ข้อสังเกต  ในบำงช่วงเวลำของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มูลค่ำหน้ีสินจำกสญัญำประกนัภยัอำจมีควำมแตกต่ำงระหวำ่ง

รำคำบญัชีและรำคำประเมินของ อยำ่งมีนยัส ำคญั อนัเน่ืองมำกจำกวตัถุประสงคแ์ละวิธีกำรท่ีแตกต่ำงกนัในกำรประเมิน

ตำมท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้ ทั้งน้ีผูท่ี้จะน ำขอ้มูลไปใชค้วรศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจถึงวตัถุประสงคแ์นวทำงกำรประเมินรำคำ

หน้ีสินจำกสญัญำประกนัภยัทั้งสองใหถ่ี้ถว้นก่อนตดัสินใจ  
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6. การลงทุนของบริษทั

นโยบำยกำรลงทุนของบริษทัฯ คือ กำรบริหำรเงินของบริษทัโดยมุ่งเนน้ และให้ควำมส ำคญัในเร่ืองของ

ควำมสมดุลระหว่ำง  “ ควำมปลอดภยั ของเงินตน้ กบั ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ”  ภำยใตค้วำมเส่ียงท่ียอมรับได ้

เพ่ือใหบ้ริษทัมีผลประกอบกำรท่ีดี  มีฐำนะกำรเงินเขม้แข็ง  โดยมีกระบวนกำรในกำรตดัสินใจลงทุนท่ีมีควำมรอบคอบ  

มีกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงต่ำง ๆ  ควบคู่ไปกับกำรพิจำรณำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนท่ีคุ้มค่ำเหมำะสม และมี

กระบวนกำรติดตำมประเมินสถำนกำรณ์กำรลงทุนของตลำดกำรลงทุนอยำ่งใกลชิ้ด 

นโยบำยกำรลงทุนของบริษทัฯ  เป็นนโยบำยกำรลงทุนแบบผสม   (Mixed  Fund)  หมำยถึง กำรลงทุนใน

เงินฝำกหรือตรำสำรท่ีเทียบเท่ำเงินสด  ตรำสำรแห่งหน้ี ทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน  ตรำสำรแห่งทุน  หน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมตรำสำรแห่งหน้ี  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน เป็นตน้       

กำรประเมินมูลค่ำสินทรัพยล์งทุน บริษทัฯปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำร

ประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ือง กำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินำศภยั พ.ศ.2554 

ขอ้มูลเชิงปริมำณมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

  หน่วย : ลา้นบาท

ประเภท

สินทรัพย์ลงทุน

ราคาบัญชี ราคาประเมนิ ราคาบัญชี ราคาประเมนิ

เงินฝากสถาบนัการเงินและบตัรเงินฝากสถาบนัการเงิน 247.71 247.93 145.99 145.99

ตราสารหน้ี (พนัธบตัร,หุ้นกู,้   ตัว๋สญัญาใช้เงิน, ตัว๋แลกเงิน,

 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ และสลากออมทรัพย)์
1,002.95 1,002.95 1,185.46 1,185.46

ตราสารทนุ (ไม่รวมเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม) 33.86 33.86 21.92 63.67

หน่วยลงทนุ 0.00 0.00 125.94 125.94

เงินให้กูย้มื,เงินให้เช่าซ้ือรถ และให้เช่าทรัพยสิ์นแบบลิสซ่ิง 0.17 0.17 0.08 0.08

ใบสาคญัแสดงสิทธิการซ้ือหุ้น  หุ้นกู ้  หน่วยลงทนุ 0.00 0.00 0.00 0.00

ตราสารอนุพนัธุ์ 0.00 0.00 0.00 0.00

เงินลงทนุอ่ืน 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมสินทรัพย์ลงทุน 1,284.69 1,284.91 1,479.39 1,521.14

ปี 2562ปี 2563

มูลค่า ณ วันที ่31 ธันวาคม

หมายเหตุ   - รำคำบญัชี หมำยถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ท่ีประเมินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

- รำคำประเมิน หมำยถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำร

ประกอบธุรกิจประกนัภยัว่ำดว้ยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินำศภยั เพ่ือวตัถุประสงค์

หลกัในกำรก ำกบัควำมมัน่คงทำงกำรเงินของบริษทัประกนัภยัและเพ่ือให้มัน่ใจว่ำบริษทัมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำย

ผลประโยชนต์ำมสญัญำประกนัภยัไดอ้ยำ่งครบถว้นแก่ผูเ้อำประกนัภยั 
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7. ผลการด าเนินงานของบริษทัประกนัภัย รวมถึงผลการวเิคราะห์และอตัราส่วนต่างๆ ที่เกีย่วข้อง

 เบ้ียประกนัภยัรับรวมของบริษทัฯ  ปี 2563  เบ้ียประกนัภยัรับทุกประเภท มีจ ำนวน 602.67 ลำ้นบำท ลดลง 122.50 

ลำ้นบำท หรือลดลงร้อยละ 16.89  เม่ือเทียบกบัปี 2562 โดยมำจำกกำรลดลงในผลิตภณัฑป์ระเภทอุบติัเหตุส่วนบุคคล 

 เบ้ียประกนัภยัรับท่ีถือเป็นรำยได ้(สุทธิ) ปี 2563 จ ำนวน 349.56 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 98.77 ลำ้นบำท โดยมำจำกกำร

เพ่ิมข้ึนของผลิตภณัฑป์ระกนัภยัรถยนต ์และประกนัอคัคีภยั ซ่ึงเป็นผลิภณัฑร์ำยย่อยท่ีบริษทัรับเส่ียงภยัเองมำกกว่ำกำร

ประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 

 รำยไดจ้ำกกำรลงทุนและรำยไดอ่ื้น  ปี 2563 จ ำนวน 90.73 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 49.92 ลำ้นบำท 

หรือลดลงร้อยละ 35.49 เน่ืองจำกกำรลดลงของค่ำนำยหนำ้ต่อรับจำกเบ้ียประกนัภยัต่อจ่ำยของประกนัอุบติัเหตุส่วน

บุคคล และอตัรำดอกเบ้ียจำกกำรลงทุนท่ีลดลง 

 อตัรำค่ำสินไหมทดแทน ปี 2563 ร้อยละ 58.60 ลดลงจำกปี 2562 ร้อยละ 4.46 เน่ืองจำกกำรลดลงของผลิตภณัฑ์

ประเภทอุบติัเหตุส่วนบุคคล และประกนัภยัเบด็เตลด็ 

 ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2563 บริษทัฯ มีผลขำดทุนสุทธิเป็นจ ำนวนเงิน 30.25 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2562 เป็นจ ำนวน  

42.03 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 356.79 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญจำกหุน้กู ้บริษทักำรบินไทย 

จ ำกดั (มหำชน) จ ำนวน 39.00 ลำ้นบำท 

ส ำหรับขอ้มูลเชิงปริมำณมีรำยละเอียด ดงัน้ี  

หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ 2563 2562 

เบ้ียประกนัภยัรับรวม 602.67 725.17 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยได ้(สุทธิ) 349.56 250.79 

รำยไดจ้ำกกำรลงทุน และรำยไดอ่ื้น  90.73 140.65 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (30.25) 11.78 

อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ (ร้อยละ) 

อตัราส่วน 2563 2562 

อตัรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน ( Loss Ratio) 58.60 63.06 

อตัรำส่วนค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินธุรกิจกนัประกนัภยั(Expense Ratio) 49.99 49.13 

อตัรำส่วนรวม ( Combined Ratio) 108.60 112.19 

อตัรำส่วนสภำพคล่อง (Liquidity ratio) 272.44 337.00 

อตัรำส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุ้น ( Return on equity) (2.82) 1.06 
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8. ความเพยีงพอของเงนิกองทุน

บริษทัฯไดน้ ำหลกักำรบริหำรเงินกองทุนตำมระดบัควำมเส่ียงมำใชใ้นกำรบริหำรควำมเส่ียง มีกำรก ำหนด

ระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้(Risk Appetite) ดำ้นเงินกองทุน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงในกำรรักษำระดบัเงินกองทุนของ

บริษทัฯ ตลอดระยะเวลำท่ีประกอบกิจกำร และไดมี้กำรจดัท ำกำรทดสอบภำวะวิกฤต (Stress Testing) เพ่ือวิเครำะห์

เหตุกำรณ์ และกรณีต่ำงๆ ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและเงินกองทุนของบริษทัฯ 

กำรด ำรงเงินกองทุนตำมควำมส่ียง ( Risk Based Capital)  บริษทัฯตอ้งกำรท่ีจะรักษำอตัรำส่วนควำม

เพียงพอของด ำรงเงินกองทุนท่ีมีค่ำมำกกวำ่ขั้นต ่ำท่ีส ำนกังำน คปภ. ก ำหนด    

 หน่วย : ลำ้นบำท 

รายการ 
 ณ วนัที ่31  ธันวาคม  

2563 
 ณ วนัที ่31  ธันวาคม  

2562 

สินทรัพยร์วม 2,134.58 2,427.04 

หน้ีสินรวม  1,066.33 1,271.93 

- หน้ีสินจำกสัญญำประกนัภยั 744.02 911.95 

- หน้ีสินอ่ืน 322.31 359.98 

ส่วนของเจำ้ของ 1,068.25 1,155.11 

อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจำ้ของ 
ต่อ เงินกองทุนท่ีตอ้งด ำรงตำมกฎหมำย (ร้อยละ) 

765.94 1,049.84 

อตัรำส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ต่อ เงินกองทุนท่ีตอ้ง
ด ำรงตำมกฎหมำย (ร้อยละ) 

765.94 1,049.84 

อตัรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน    (ร้อยละ) 765.94 1,049.84 

เงินกองทุนท่ีสำมำรถน ำมำใชไ้ดท้ั้งหมด 1,062.08 1,149.49 

เงินกองทุนท่ีตอ้งด ำรงตำมกฎหมำย 138.66 109.49 

หมายเหตุ – ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัวำ่ดว้ยกำรก ำหนดประเภทและ

ชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรค ำนวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัวินำศภยั 

ก ำหนดใหน้ำยทะเบียนอำจก ำหนดมำตรกำรท่ีจ ำเป็นในกำรก ำกบัดูแลบริษทัท่ีมีอตัรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกอง 

ทุนต ่ำกวำ่อตัรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนท่ีใชใ้นกำรก ำกบั (supervisory CAR) ท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศฯ ได ้

- รำยกำรขำ้งตน้ค ำนวณโดยใชมู้ลค่ำตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ

ประกนัภยัวำ่ดว้ยกำรประเมินรำคำทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัวินำศภยั และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั
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และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกนัภยัวำ่ดว้ยกำรก ำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑว์ิธีกำร

และเง่ือนไขในกำรค ำนวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัวินำศภยั 

9. งบกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินส ำหรับรอบปีปฏิทินท่ีล่วงมำท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบและแสดง
ควำมเห็นแลว้
    สามารถดูรายละเอียดงบการเงินไดท่ี้   

https://www.thaipaiboon.com/filemanager/files/งบการเงิน%2031_12_63.pdf

https://www.thaipaiboon.com/filemanager/files/%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%2031_12_63.pdf



