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รายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูล
1. ประวัติของบริ ษัท นโยบาย วัตถุ ประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดาเนินธุ รกิจเพื่ อให้ บรรลุเป้ าหมายในการประกอบ
ธุรกิจตามที่กาหนดไว้ รวมถึงแสดงข้ อมูลเกีย่ วกับลักษณะการประกอบธุรกิจรายละเอียด ลั ก ษณ ะผลิ ต ภั ณ ฑ์ และ
บริการที่สาคัญ ช่ องทางการติดต่ อกับบริษทั วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ ในการเรียกร้ องพิจารณาและชดใช้ เงิน หรื อ
ค่ าสิ นไหมทดแทนตามสั ญญาประกันภัย
1.1 ประวัตบิ ริษทั
ปี 2472
ปี 2511
ปี 2532
ปี 2533
ปี 2543

ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555

ก่อตั้ง เป็ นบริ ษทั ประกันภัยบริ ษทั แรกของคนไทย
เข้ำร่ วม เป็ นบริ ษทั ในกลุ่มไทยประกันชีวิต
ย้ำยสำนักงำนที่สวนมะลิมำอยูท่ ี่ อำคำรไทยประกันชีวิต ถนนรัชดำภิเษก จนถึงปัจจุบนั
เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 300 ล้ำน เป็ นทุนที่ชำระแล้ว 200 ล้ำนบำท มีส่วนล้ ำมูลค่ำหุ น้
102 ล้ำน ธนำคำรทหำรไทยเข้ำมำเป็ นผูถ้ ือหุ น้ 10%
- บริ ษทั หันมำเน้นกำรจัดจำหน่ำยแก่ตลำดลูกค้ำรำยย่อย เพื่อรองรับนโยบำยกำรขยำยตลำด
รำยย่อย
- นำกรมธรรม์ประกันกอล์ฟออกสู่ ตลำด โดยผูเ้ ล่นกอล์ฟมีควำมสะดวกสำมำรถหำซื้ อได้
ทัว่ ไป เช่น Pro shop ครู ฝึกกอล์ฟ ฯลฯ
- จำกนโยบำยกำรรับประกันที่เป็ นมำตรฐำนติดต่อกันมำหลำยปี ประกอบกับควำมสัมพันธ์
กับสถำบันกำรเงิน เช่น ธนำคำรทหำรไทย ทำให้บริ ษทั ได้มีส่วนร่ วมในกำรรับงำนประกัน
ขนำดใหญ่ของประเทศ เช่น กำรก่อสร้ำงอุโมงค์รถใต้ดิน โรงงำนผลิตน้ ำประปำ และ
โครงกำรระดับประเทศอีกหลำยแห่งจวบจนปัจจุบนั
พัฒนำเว็บไซต์องค์กร www.paiins.com ( www.thaipaiboon.com)
พัฒนำระบบสำนักงำนตัวแทนออนไลน์ www.TPBnetwork.com เพื่อสนับสนุนและเพิ่มศักยภำพ
ตัวแทนในกำรขยำยฐำนลูกค้ำ
เปลี่ยนชื่อบริ ษทั จำก “ไพบูลย์ประกันภัย” เป็ น “ไทยไพบูลย์ประกันภัย” เพื่อให้สอดคล้องกับ
ควำมเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มไทยประกันชีวิตที่ชดั เจนยิ่งขึ้น
พัฒนำมำตรฐำนกำรบริ กำรของอู่ในเครื อข่ำย ด้วยโครงกำร Oneder Garage Oneder Services
เพื่อยกระดับคุณภำพบริ กำรด้ำนระบบกำรซ่อมและดูแลรักษำรถยนต์ให้เทียบเท่ำศูนย์บริ กำร
ดำเนินโครงกำรจัดตั้ง “TPB Help Point” เพื่อเป็ นศูนย์อำนวยควำมสะดวกให้แก่ตวั แทน
ด้ำนกำรตลำดและรับประกันภัย รวมทั้งเป็ นศูนย์บริ กำรลูกค้ำด้ำนบริ กำรหลังกำรขำย
- แปรสภำพเป็ น “บริ ษทั มหำชน” เมื่อเดือน กรกฎำคม 2555
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 600 ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำรขยำยธุรกิจจำกกำรเปิ ดประชำคม
เศรษฐกิจอำเซี ยน (AEC) ในปี 2558
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ปี 2556 - พัฒนำระบบ E-Commerce ขำยผ่ำนเว็บไซต์ และชำระเบี้ยผ่ำนระบบ Payment Gateway
- เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 1,150 ล้ำนบำท เป็ น 1,750 ล้ำนบำทโดยบริ ษทั ไทยประกันชีวิต จำกัด
(มหำชน) เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ถึง 45 %
ปี 2557 พัฒนำระบบบริ กำรรับส่ งข้อมูลกำรขำย พร้อมพิมพ์กรมธรรม์ประกันภัยผ่ำนระบบ Online
โดยตรงกับบริ ษทั เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กบั โบรกเกอร์ และสำนักงำนตัวแทนในกำร
ขยำยตลำดประกันภัย ด้วยจุดขำยใหม่ สะดวก ง่ำย รวดเร็ ว
ปี 2558 พัฒนำระบบต่ออำยุออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์ เพื่ออำนวยควำมสะดวก กับลูกค้ำและตัวแทน
ปี 2559 - เปิ ดบริ กำรผ่อนชำระประกันรถยนต์ช้ นั 1 ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน
- เปิ ดตัวแผนประกันสรรพภัยสำหรับบ้ำนอยูอ่ ำศัย "TPB บ้ำนรักษ์สุข" และแผนประกัน
รถยนต์สำหรับผูข้ บั ขี่อำยุ 35 ปี ขึ้นไป "TPB 2 พลัส 35 แซ่บเวอร์"
ปี 2560 - พัฒนำโมบำยแอพเพื่อเป็ นเครื่ องมือขำยสำหรับตัวแทนผ่ำนอุปกรณ์สมำร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ชื่อ "TPB D-Smart"
- เปิ ดตัวแผนประกันสรรพภัยสำหรับธุรกิจขนำดย่อม "TPB SME Care" และแผนประกัน
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล "TPB PA Care4U Plus" ที่พลัสควำมคุม้ ครองให้ครบจนคุม้ ยิ่งกว่ำคุม้
และครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่เว้นโซนแดงในภำคใต้
ปี 2561 - เปิ ดตัว Digital Marketing ทั้งสื่ อโซเซี ยลมีเดีย ทำง เฟสบุ๊คเพจ, ช่องยูทูป และไลน์แอด
(@thaipaiboon) รวมทั้งเผยแพร่ คลิปวิดีโอ "TPB Check in" เน้นสำระควำมบันเทิง และ
"ประกันภัยเรื่ องใกล้ตวั " เน้นสำระควำมรู ้ทุกเรื่ องประกันภัย
ปี 2562 - นำระบบงำนคอมพิวเตอร์ของ P&O มำใช้ ทั้งระบบ Motor และ Non Motor เต็มรู ปแบบ
เพื่อรองรับกับกำรเพิ่มช่องทำงกำรจำหน่ำยและช่องทำงกำรรับชำระเงิน
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1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์
“ มำตรฐำนสำกล มัน่ คง มีคุณภำพ โปร่ งใสและยึดหลักบรรษัทภิบำลที่ดี ยัง่ ยืนมำกว่ำ 9 ทศวรรษ ”
พันธกิจ
1. มุ่ งมัน่ ที่ จะสร้ ำงสรรค์ผ ลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ กำรที่ ส นองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และคู่ ค ้ำ โดยกำรสร้ ำง
มูลค่ำเพิ่มและกำรให้บริ กำรที่มีคุณภำพ สะดวก รวดเร็ ว เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจอย่ำงยัง่ ยืน
2. มุ่งมัน่ ที่ จะเป็ นบริ ษทั ประกันภัยคุ ณภำพ มำตรฐำนสำกล ที่ ดำเนิ นธุ รกิ จอย่ำงมื ออำชี พบนพื้ นฐำนของ
ควำมสุ จริ ต ควำมเป็ นเอกภำพ และควำมมัน่ คงของบริ ษทั
3. มุ่งมัน่ ที่ จะสร้ำงบุคลำกรของบริ ษทั ให้เป็ นบุคลำกรที่มีศกั ยภำพสู ง มีจิตสำนึ กด้ำนกำรบริ กำร มีควำมรัก
และผูกพันต่อองค์กร มีควำมเป็ นมืออำชีพบนพื้นฐำนของควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต
4. มุ่งมัน่ ที่ จะมี ส่วนช่ วยเกื้ อกูลและบำเพ็ญประโยชน์ต่อชี วิตคนไทยและสังคมไทยที่ เป็ นเสมื อนบ้ำนอัน
มัน่ คงอย่ำงยัง่ ยืน ในฐำนะองค์กรธุรกิจที่ดี
นโยบายหลัก
1. ยึดมัน่ ต่อควำมพึงพอใจอย่ำงยัง่ ยืนของลูกค้ำและคู่คำ้ ด้วยกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่ำและกำร
บริ กำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ
2. ยึดมัน่ ต่อควำมมัน่ คงอย่ำงยัง่ ยืนของบริ ษทั ด้วยกำรสร้ำงควำมแข็งแกร่ งด้ำนกำรเงินสู งสุ ดและแสวงหำ
กำไรที่เหมำะสม (Optimized Profit) โดยไม่มุ่งเน้นกำไรสู งสุ ด รวมทั้งกำรให้ควำมสำคัญต่อควำมมัน่ คง
ด้วยกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงภัย (Risk Management)
3. ยึดมัน่ ต่อควำมมีคุณภำพอย่ำงยัง่ ยืน ด้วยกำรสร้ำงองค์กรให้เป็ นองค์กรคุ ณภำพ ก้ำวทันต่อกระแสกำร
เปลี่ยนแปลงผ่ำนกระบวนกำรบริ หำรจัดกำรที่จะต้องพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญ กับกำรก้ำวเข้ำสู่ สภำวะเศรษกิจในยุควิถีใหม่ (New Normal) ซึ่ ง
เป็ นทั้งโอกำสและควำมท้ำทำยของธุ รกิจที่จะต้องปรับตัวให้ทนั ต่อวิถีชีวิตของผูค้ นในปั จจุบนั ประกอบด้วย
โลกธุ รกิจก้ำวเข้ำสู่ 5G และสังคมออนไลน์ที่เข้ำมำเปลี่ยนแปลงกำรดำเนิ นธุรกิจอย่ำงเต็มรู ปแบบ บริ ษทั ฯ ได้
ให้ควำมสำคัญต่อสภำวะต่ำงๆ และได้มีกำรปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง โดยมีกำรพัฒนำ
ระบบ TPB Insure System ซื้ อประกั น ได้ ใ นรู ปแบบออนไลน์ เพื่ อ ตอบโจทย์ Social Distancing และ
ตอบสนองกำรบริ กำรในยุคปัจจุบนั มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงเป็ นมืออำชีพเพื่อรักษำไว้ซ่ ึ งผลประกอบกำรที่
ดี
สำหรับในปี 2564 บริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นไปที่ กำรปรับปรุ งและพัฒนำองค์กรในทุกๆด้ำน เพื่อสร้ำงควำม
ได้เปรี ยบทำงกำรแข่งขันที่ ยง่ั ยืน เพื่อให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมทัว่ ไป สภำพแวดล้อมทำงกำรแข่งขัน
และโอกำสทำงกำรตลำดที่ จะเกิ ดขึ้ นในอนำคต ทั้งในด้ำนผลิ ตภัณ ฑ์ ,ช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย,กำรสื่ อสำร
องค์กร,กำรบริ กำร,ระบบเทคโนโลยีและกฎระเบียบในกำรควบคุมธุ รกิจ ภำยใต้วิสัยทัศน์ “มัน่ คง มีคุณภำพ
โปร่ งใส และยึดหลักบรรษัทภิ บำลที่ ดีโดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำบริ ษทั ฯในทุ กด้ำน มี เป้ ำหมำยเพื่อสร้ ำงควำม
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ได้เปรี ย บในกำรแข่ ง ขัน ระยะยำว สำมำรถตอบสนองต่ อ ควำมต้อ งกำรของกลุ่ ม เป้ ำ หมำยและลู ก ค้ำ ที่
เปลี่ยนแปลงไปจำกกระแสของยุคดิจิตอลและวิถีชีวิตใหม่ โดยบริ ษทั ได้วำงกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจไว้ดงั นี้
1. กำรสร้ ำงแพลตฟอร์ มใหม่ๆทำงกำรตลำดให้กบั บริ ษทั ในรู ปแบบดิ จิตอลเพื่ อควำมสะดวกสบำย
รวดเร็ วและตอบโจทย์ในยุคดิจิตอลมำกขึ้น
 สร้ำงทีมผูเ้ ชี่ยวชำญและกำรจัดกำรที่มีประสิ ทธิ ภำพ
 ขยำยเครื อข่ำยตัวแทนและกำรปรับปรุ งผลิตภัณฑ์
 กำรพัฒนำนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรขำยของบริ ษทั ฯ
2. กำรยึดหลักกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่จะใช้ในกำรดำเนินกำรขำยโดยคำนึงถึงกำรพิจำรณำตำม
ควำมเสี่ ยงต่ำงๆ
 คำนึงถึงคุณภำพของกำรรับประกันภัยโดยปรับปรุ งคู่มือกำรรับประกันภัยของบริ ษทั
3. ปรับปรุ งกระบวนกำรที่จะสนับสนุนองค์ประกอบธุรกิจ
 กำรปรับปรุ งกระบวนกำรทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนกำรทำงำนด้ำน
ต่ำงๆของทุกหน่วยงำน
4. กำรควบคุมต้นทุนในกำรจัดกำรและค่ำใช้จ่ำยของทุกหน่วยงำน
5. กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์โดยวิธีกำรอบรมและกำรสรรหำผูท้ ี่มีควำมสำมำรถเหมำะสมในกำรสร้ำง
วัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก
1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ดำเนินธุรกิจด้ำนกำรรับประกันวินำศภัยทุกประเภทโดยมีรำยได้หลักมำจำกเบี้ยประกันภัย เมื่อบริ ษทั
ได้รับเบี้ ยประกันภัยแล้ว เบี้ ยประกันภัยส่ วนหนึ่ ง บริ ษทั จะนำไปทำกำรประกันภัยต่อและอีกส่ วนหนึ่ งบริ ษทั จะรับ
เสี่ ยงภัย ไว้เอง ส ำหรั บ ในส่ วนที่ บ ริ ษ ทั รั บ เสี่ ยงภัย ไว้น้ ัน เมื่ อหักค่ ำใช้จ่ำยแล้ว บริ ษทั จะนำไปลงทุ นตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิ จประกันภัย เรื่ องกำรลงทุ นประกอบธุ รกิ จอื่นของบริ ษทั ประกัน
วินำศภัย
1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริ การที่สาคัญของบริ ษัท และสั ดส่ วนร้ อยละของเบีย้ ประกันภัย แยกตามประเภท
ของการรับประกันภัย
บริการหลักของบริษทั มี 4 ประเภท คือ
1. กำรประกันภัยรถยนต์
1.1 กำรประกันภัยภำคบังคับ (Compulsary Insurance)
1.2 กำรประกันภัยภำคสมัครใจ (Valuntary Insurance) โดยแบ่งกำรประกันภัยเป็ น
5 ประเภท ได้แก่ ประเภท 1-5 ซึ่ งมีควำมคุม้ ครองที่แตกต่ำงกัน
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2. กำรประกันอัค คี ภ ัย คื อ กำรทำสัญ ญำรั บเสี่ ยงภัยโดยบริ ษ ทั ตกลงจะชดใช้ค่ ำสิ นไหมทดแทนแก่ ผูเ้ อำ
ประกันภัยในกรณี ที่ทรัพย์สินที่เอำประกันภัย ได้เกิดควำมเสี ยหำยอันเนื่ องมำจำกเพลิงไหม้หรื อฟ้ ำผ่ำ หรื อกำรระเบิด
ของแก๊สที่ใช้ประกอบกำรอุปโภคบริ โภค อำจขยำยควำมคุม้ ครองไปถึงเปี ยกน้ ำ ระเบิด จลำจล นัดหยุดงำน น้ ำท่วม
แผ่นดินไหว ลมพำยุ ภัยอำกำศยำน เป็ นต้น
3. กำรประกันภัยทำงทะเลและขนส่ ง กำรทำสัญญำรับเสี่ ยงภัยโดยบริ ษทั ตกลงชดใช้ค่ำสิ นไหมทดแทนแก่
ผูเ้ อำประกันในกรณี ที่ทรัพย์สินที่เอำประกันได้เกิดควำมเสี ยหำยอันเนื่องจำกกำรขนส่ ง
4. กำรประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่ งประกอบด้วยกำรประกันวินำศภัยอีกหลำยประเภท เช่น กำรประกันภัย
อุบตั ิเหตุส่วนบุคคล กำรประกันภัยอุบตั ิเหตุเดินทำง กำรประกันภัยชดเชยรำยได้ กำรประกันภัยโรคร้ำยแรง
กำรประกันกำรเสี่ ยงภัยระหว่ำงก่อสร้ำง กำรประกันโจรกรรม กำรประกันภัยสุ ขภำพ เป็ นต้น
ตารางสั ดส่ วนร้ อยละของเบีย้ ประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจาปี 2563
หน่ วย : ล้ านบาท

จ ำนวนเบี้ ย
ประกั น ภั ย
รับโดยตรง
สัดส่วน
ข อ ง เ บี้ ย
ประกันภัย
(ร้อยละ)

การประกันภัย
รถยนต์

อื่นๆ

รวม

สุ ขภาพ

อุบัตเิ หตุส่วนบุคคล

วิศวกรรม

ความรับผิดต่ อ
บุคคลภายนอก

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ความเสียงภัย
ทรัพย์ สิน

ภาคสมัครใจ

ภาคบังคับ

สินค้ า

ตัวเรื อ

รายการ

การ
ประกัน
อัคคีภัย

การประกันภัย
ทางทะเล
และขนส่ ง

97.3

-

5.5

80.7

189.4

59.6

4.5

9.8

56.8

23.3

60.8

587.7

16.5

-

0.9

13.7

32.2

10.1

0.8

1.7

9.7

4.0

10.3

100.0

หมำยเหตุ : ข้อมูลมำจำกรำยงำน ว. ประจำปี สำหรับบริ ษทั ประกันภัย
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1.5 ช่ องท างการติ ด ต่ อบริ ษั ท วิ ธี ก ารและระยะเวลาที่ ใ ช้ ในการเรี ยกร้ อง พิ จารณ า และชดใช้ เงิ น ห รื อ
ค่ าสิ นไหมทดแทนตามสั ญญาประกันภัย
1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลำ เอกสำร และวิธีกำรในกำรขอรับค่ำสิ นไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัย สำมำรถ
เข้ำไปศึกษำได้ที่ http://www.thaipaiboon.com/main.php?m=corporate&p=mod_contentcorp&cid=5
1.5.2 วิธีกำรติดต่อบริ ษทั และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กรณี มีขอ้ พิพำทหรื อเรื่ องร้องเรี ยน
สำมำรถติดต่อได้ที่ 123 อำคำรไทยประกันชีวิต ชั้น 15-16 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพฯ 10400 โทร: 0-2246-9635 โทรสำร : 0-2246-9660 E-mail : webmaster@thaipaiboon.com
หน่วยรับเรื่ องร้องเรี ยน โทรศัพท์ : 0-2642-2281 E-mail : generaladmin@thaipaiboon.com
2. กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษทั รวมถึงรายละเอียดในการดาเนินการตาม
กรอบและกระบวนการดังกล่ าว
2.1 กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษทั
บริ ษทั ฯดำเนินธุรกิจประกันวินำศภัยโดยยึดหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่ งจะแสดงให้เห็นถึงกำรมีระบบ
บริ หำรจัดกำรที่มีประสิ ทธิ ภำพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้ำงควำมเชื่อมัน่ และควำมมัน่ ใจให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ทุกฝ่ ำย อันจะช่วยเพิ่มมูลค่ำและส่ งเสริ มกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ฯ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรกำหนดนโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำร รวมถึงกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงภัย และรวมถึง
กำรกำหนดกลยุทธ์ทำงธุรกิจ (Corporate Plan) กำรกำหนดระดับควำมสำมำรถในกำรรองรับควำมเสี่ ยงภัย (Risk
Appetite) ประเภทของควำมเสี่ ยงภัยที่บริ ษทั เข้ำไปรองรับ (Risk Profile) กำรกำหนดนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
(Risk Management) กำรกำกับดูแล ดำเนินกำร และทบทวนกรอบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่กำหนดขึ้น เพื่อให้มีกำร
ปฏิบตั ิและบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กำหนดไว้
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กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษทั ฯ ประกอบด้ วยเนื้อหาสาคัญ 8 หมวดดังนี้
1. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น ในกำรเข้ำร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อกำหนดทิ ศทำงกำรดำเนิ นกำรของบริ ษทั กำร
แสดงควำมเห็นซักถำม และลงมติตดั สิ นใจในกำรดำเนินกำรหรื อไม่ดำเนินกำรในเรื่ องต่ำงๆ
2. กำรปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่ำงเท่ำเทียมกัน
3. บทบำทต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย เช่ น ผูถ้ ือหุ ้น ภำครัฐ พนักงำน ลูกค้ำ เจ้ำหนี้ คู่คำ้ คู่แข่งขัน และต่อสังคม
และส่ วนรวม
4. กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่ งใส
5. โครงสร้ำง องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรบริ ษทั
6. กำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
7. คณะกรรมกำรชุดย่อย
8. หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของผูบ้ ริ หำรในกำรดำเนิ นงำนตำมกลยุทธ์และนโยบำยที่ คณะกรรมกำร
บริ ษทั กำหนด
กระบวนการการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
1. บริ ษทั จัดให้มีระบบควบคุมภำยในที่ดีและมีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้กำรดำเนินงำนของบริ ษทั เป็ นไปอย่ำง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ มี ร ำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ ถู ก ต้อ ง เชื่ อ ถื อ ได้ ตลอดจนมี ก ำรปฏิ บัติ ให้ เป็ นไปตำม
ข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
2. กำรควบคุ มภำยใน หมำยถึ ง กระบวนกำร แผนกำรจัดองค์กร ระบบงำน และวิธีกำรซึ่ งมี อยู่ภำยใน
องค์กำร ซึ่ งได้รับกำรออกแบบไว้โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั เพื่อให้เกิ ดควำม
มัน่ ใจอย่ำงสมเหตุสมผลเกี่ยวกับ
- ควำมเชื่อถือได้และควำมมีคุณภำพสมบูรณ์ของข้อมูล
- กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย แผนงำน วิธีกำร กฎหมำย และระเบียบข้อบังคับ
- กำรดูแล ป้องกัน ระวังรักษำทรัพย์สินของบริ ษทั
- กำรใช้ทรั พ ยำกรอย่ำงประหยัด มี ประสิ ท ธิ ภำพ และบรรลุวตั ถุ ประสงค์และเป้ ำหมำยของกำร
ดำเนินงำนหรื อแผนงำนที่กำหนดไว้
3. องค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน จำแนกออกเป็ น 5 องค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั ซึ่ งมำจำก
วิถีทำงที่ผบู ้ ริ หำรดำเนิ นธุ รกิจและเชื่อมโยงเข้ำเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกับกระบวนกำรทำงกำรบริ หำร ซึ่ ง
ได้ แ ก่ สภำพแวดล้ อ มของกำรควบคุ ม (Control Environment) กำรประเมิ น ควำมเสี่ ยง (Risk
Assessment) กิ จกรรมกำรควบคุ ม (Control Activities) ข้อมูลสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรในองค์กร
(Information and Communication) และกำรติดตำมและประเมินผล (Monitoring)
4. ผูต้ รวจสอบภำยใน กำหนดขอบเขตกำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงกำรทดสอบและกำรประเมินควำม
เพี ยงพอและควำมมีประสิ ทธิ ภำพของระบบกำรควบคุมภำยในขององค์กร รวมถึงคุณภำพของกำร
ปฏิบตั ิงำนภำยในองค์กร ภำยใต้ค่ำใช้จ่ำยที่เหมำะสม

9

2.2 โครงสร้ างองค์ กรของบริษทั

สายงานการตลาดธุรกิจ
1.ส่วนการตลาดธุรกิจ 1- นครหลวง
2.ส่วนการตลาดธุรกิจ 1 - ภูมภ
ิ าค
3.ส่วนการตลาดธุรกิจ 2
4.ส่วนการตลาดธุรกิจ 3
5.ส่วนการตลาดธุรกิจ 4
สายงานการตลาดต ัวแทน
1.ส่วนการตลาดตัวแทน 1
2.ส่วนการตลาดตัวแทน 2
3.ส่วนการตลาดตัวแทน 3
4.ส่วนการตลาดตัวแทน 4
สายงานส่งเสริมการตลาด
1.ส่วนบริการการตลาด
่ สารองค์กรและสือ
่ สารการตลาด
2.ส่วนสือ

สายงานประก ันภ ัยต่อ
1.ส่วนประกันภัยต่อ
สายงานร ับประก ันภ ัย
1.ส่วนรับประกันภัยรถยนต์
2.ส่วนรับประกันภัยทัว่ ไป

สายงานบ ัญชี & วางแผนและงบประมาณ

1.ส่วนบัญชี
2.ส่วนวางแผนและงบประมาณ
สายงานการเงินและธุรการ
1.ส่วนการเงิน
2.ส่วนธุรการ

สายงานคณิตศาสตร์ประก ันภ ัย
1.ส่วนคณิตศาสตร์ประกันภัย

สายงานทร ัพยากรบุคคล
1.ส่วนทรัพยากรบุคคล

สายงานสินไหม
1.ส่วนสินไหมรถยนต์
2.ส่วนสินไหมทัว่ ไป
3.ส่วนการจ่ายสินไหม

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

่ ง
สายงานบริหารความเสีย
1.ส่วนบริหารความเสีย่ ง

ส่วนลงทุน
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2.3 โครงสร้ างการจัดการของบริษทั
2.3.1 คณะกรรมการบริษทั
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ จำนวน 7 ท่ำน ดังรำยนำมต่อไปนี้
1. นำยไชย
ไชยวรรณ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงชัชฎำ มำลำกุล ณ อยุธยำ
กรรมกำร
3. นำงสำววีณำ ไชยวรรณ
กรรมกำร
4. นำยอำทร
วงศ์ธนกุล
กรรมกำร/กรรมกำรตรวจสอบ
5. นำยยูจีน
ฟง จูน เซี ยง
กรรมกำร
6. นำงสำวขวัญวรี ปรำโมช ณ อยุธยำ
กรรมกำรอิสระ/ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
7. นำยธนำธิ ป วิทยะสิ รินนั ท์
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
1. พิจำรณำทบทวนและให้ควำมเห็นชอบในเรื่ องที่สำคัญเกี่ ยวกับกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯ อำทิ เช่ น
วิสัยทัศน์และภำรกิ จ กลยุทธ์ เป้ ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเสี่ ยงแผนงำนและงบประมำณประจำปี
เป็ นต้น รวมทั้งกำกับดูแล ติดตำม ให้ฝ่ำยจัดกำรดำเนิ นงำนตำมนโยบำยและแผนงำนที่กำหนดไว้
อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล
2. พิ จำรณำกำรกำหนดนโยบำยด้ำนต่ ำงๆ ของบริ ษ ทั ฯ อำทิ เช่ น นโยบำยกำรกำกับ ดู แ ลกิ จกำรที่ ดี
นโยบำยกำรลงทุนและกำรประกอบธุ รกิ จอื่น นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เพื่อให้ฝ่ำยบริ หำร
นำไปปฏิบตั ิ รวมถึงกำรทบทวนประเมินผลกำรปฏิบตั ิเพื่อนำมำพิจำรณำปรับปรุ งให้เหมำะสม
3. ให้ ค วำมเห็ น ชอบจรรยำบรรณธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ ก รรมกำร ผู บ้ ริ ห ำร และพนัก งำนทุ ก คนเข้ำ ใจถึ ง
มำตรฐำนด้ำ นจริ ยธรรมที่ บ ริ ษ ัท ฯ ใช้ ใ นกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ และติ ด ตำมให้ มี ก ำรปฏิ บ ั ติ ต ำม
จรรยำบรรณดังกล่ำว
4. จัด ให้มีร ะบบกำรควบคุ ม ภำยในและกำรตรวจสอบที่ เหมำะสมในด้ำนกำรด ำเนิ นงำน ด้ำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ นและด้ำนกำรปฏิ บัติตำมกฎระเบี ยบและนโยบำย โดยจัด ให้มีหน่ วยงำนที่ มี
ควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมดังกล่ำว
และทบทวนระบบควบคุมที่สำคัญอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. จัดให้มีกระบวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและสอดคล้องกับนโยบำยกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยง โดยให้ฝ่ำยจัดกำรเป็ นผูป้ ฏิบตั ิตำมนโยบำยและรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงทรำบเป็ นประจำและมีกำรทบทวนระบบหรื อประเมินประสิ ทธิ ผลกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง ใน
ทุกๆ ระยะเวลำที่พบว่ำระดับควำมเสี่ ยงมีกำรเปลี่ยนแปลง รวมถึงกำรให้ควำมสำคัญกับสัญญำณ
เตือนภัยล่วงหน้ำและรำยกำรผิดปกติท้ งั หลำย
6. พิจำรณำควำมเหมำะสมในกำรแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อย
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2.3.2 คณะผู้บริหาร
รำยชื่อคณะผูบ้ ริ หำร จำนวน 12 ท่ำน ดังรำยนำมต่อไปนี้
1. นำงชัชฎำ
มำลำกุล ณ อยุธยำ ประธำนอำนวยกำรบริ หำร
2. นำยยูจีน
ฟง จูน เซี ยง
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
3. นำงสำวจุฑำทิพย์ บัณฑิตเสน
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย สำยงำนบริ หำรควำมเสี่ ยงและส่ วนรับประกันภัยรถยนต์
4. นำยวศิน
วิกิณิยะธนี
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย สำยงำนประกันภัยต่อและส่ วนรับประกันภัยทัว่ ไป
5. นำงสำวศุภลักษณ์ บุญภักดี
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย สำยงำนบัญชีและกำรเงิน
6. นำยศรำวุธ
ลวพิมล
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยส่ วนสิ นไหมรถยนต์และส่ วนกำรจ่ำยสิ นไหม
7. นำยชัยมงคล
สุ งสุ วรรณ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย ส่ วนสิ นไหมทัว่ ไป
8. นำยชุมพร
ฉลำดกิจศิริกลุ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย สำนักตรวจสอบภำยใน
9. นำยวิวิทย์
วีรชัย
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั กำรฝ่ ำย สำยงำนธุรกำร
10. นำยบรรพจน์
ลี้ผดุง
ผูจ้ ดั กำรอำวุโส ส่ วนวำงแผนและงบประมำณและส่ วนทรัพยำกรบุคคล
11. นำยทรงพล
พิบูลย์วงค์
ผูจ้ ดั กำรอำวุโส ส่ วนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะผูบ้ ริ หำร มีดงั นี้
1. น ำกลยุ ท ธ์ แ ละนโยบำยในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท ก ำหนดไปปฏิ บ ั ติ อ ย่ ำ งมี
ประสิ ทธิ ภำพ โดย คำนึงถึงกำรสร้ำงมูลค่ำในระยะยำวและกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยัง่ ยืนของบริ ษทั
2. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และด ำเนิ นกำรให้ บ ริ ษั ท มี ก ำรบริ หำรจั ด กำรควำมเสี่ ยง มี ร ะบบกำร
ควบคุ ม ภำยในอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ มี ก ำรปฏิ บ ัติ ต ำมกฎหมำยที่ เกี่ ย วข้อ งได้อ ย่ ำ งถู ก ต้อ ง และ
มีกำรปฏิบตั ิต่อผูเ้ อำประกันภัยอย่ำงเป็ นธรรม
3. มี ก ำรรำยงำนข้อ มู ล ที่ ส ำคัญ เกี่ ย วกับ ผลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษัท ระดับ ควำมเสี่ ย งของบริ ษัท
และผลกำรปฏิ บัติ งำนของผู ้บ ริ ห ำรต่ อ คณะกรรมกำรบริ ษ ัท อย่ ำ งถู ก ต้อ ง เพี ย งพอ และทัน เวลำ
เพื่ อให้ ค ณ ะกรรมกำรบริ ษั ท สำมำรถก ำกั บ ดู แ ลและติ ดตำมผลกำรด ำเนิ นงำนได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิ ทธิ ภำพ
4. ก ำหนดโครงสร้ ำ งสำยกำรบั ง คับ บั ญ ชำหรื อสำยกำรรำยงำนที่ เหมำะสม รวมถึ ง กำรก ำหนด
หน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะหน่ ว ยงำนภำยใต้ส ำยกำรบัง คับ บัญ ชำนั้ น อย่ ำ งชัด เจนให้ เอื้ อ
ต่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง และกำรกำกับ ควบคุม ตรวจสอบ อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
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5. ส่ งเสริ ม ให้ บ ริ ษ ัท มี ว ฒ
ั นธรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง ดู แ ลและควบคุ ม ควำมเสี่ ย งของบริ ษ ัท ให้
อยูใ่ นระดับควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (risk appetite) ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด รวมทั้งสื่ อสำรให้
พนักงำนทุ กคนในบริ ษทั เข้ำใจและตระหนักถึ งควำมสำคัญของนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของ
บริ ษทั
6. จั ด ให้ มี ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนของผู ้ บ ริ หำรเป็ นประจ ำทุ กปี โดยเปรี ยบเที ยบกั บ
เป้ ำ หมำยที่ ค ณะกรรมกำรบริ ษัท ฯ ก ำหนดไว้แ ละรำยงำนผลกำรประเมิ น ต่ อ คณะกรรมกำร
บริ ษทั
7. ต้อ งไม่ ป ฏิ บ ัติ ห น้ำ ที่ เป็ นพนัก งำนเต็ ม เวลำที่ อ งค์ก รอื่ น เว้น แต่ ค ณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ พิ จ ำรณำ
แล้ว เห็ น ว่ ำ กำรปฏิ บัติ ห น้ ำ ที่ เต็ ม เวลำที่ อ งค์ ก รอื่ น นั้ น ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำร
ปฏิบตั ิหน้ำที่ให้บริ ษทั
2.4 คณะกรรมการชุดย่ อย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
รำยชื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ จำนวน 4 ท่ำน ดังรำยนำมต่อไปนี้
1.
น.ส.ขวัญวรี ปรำโมช ณ อยุธยำ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2.
นำยธนำธิ ป วิทยะสิ รินนั ท์
กรรมกำร
3.
นำยอำทร วงศ์ธนกุล
กรรมกำร
4.
นำยชุมพร ฉลำดกิจศิริกลุ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ มีดงั นี้
1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยข้อมูลเพื่อให้มีกำรรำยงำนผลอย่ำงเพียงพอ
2. สอบทำนและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรตรวจสอบภำยใน ระบบ
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย
รวมทั้งให้ขอ้ คิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อให้มีกำรปฏิบตั ิอย่ำงเหมำะสมและมีประสิ ทธิ ผล
3. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และเสนอค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี
4. ปฏิบตั ิกำรตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง จำนวน 5 ท่ำน ดังรำยนำมต่อไปนี้
1. นำงชัชฎำ มำลำกุล ณ อยุธยำ
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
2. นำยอำทร วงศ์ธนกุล
กรรมกำร
3. นำยยูจีน ฟง จูน เซี ยง
กรรมกำร
4. น.ส.ศุภลักษณ์ บุญภักดี
กรรมกำร
5. น.ส.จุฑำทิพย์ บัณฑิตเสน
กรรมกำรและเลขำนุกำร
อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ มีดงั นี้
1. กำหนดนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง โดยครอบคลุมถึงกรอบและกระบวนกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยง กำหนดประเภทและระดับควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้
2. กำหนดกลยุทธ์กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
3. กำหนดกำรจัดกำรโครงสร้ำงกำรกำกับดูแลควำมเสี่ ยงให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยง
4. ปฏิบตั ิกำรตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน
รำยชื่อคณะกรรมกำรลงทุน จำนวน 7 ท่ำน ดังรำยนำมต่อไปนี้
1. นำยวำนิช ไชยวรรณ
ประธำนคณะที่ปรึ กษำ
2. นำยไชย ไชยวรรณ
ที่ปรึ กษำ
3. นำงวิไลพร มุ่งศิริ
ที่ปรึ กษำ
4. นำงชัชฎำ มำลำกุล ณ อยุธยำ
ประธำนคณะกรรมกำรลงทุน
5. นำยอำทร วงศ์ธนกุล
กรรมกำร
6. นำยยูจีน ฟง จูน เซี ยง
กรรมกำร
7. น.ส.ภำณุ มำศ ไชยสุ ทธิ นนั ท์
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรลงทุน
อำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ มีดงั นี้
1. จัดทำนโยบำยกำรลงทุนและวงเงินอนุมตั ิลงทุนตำมประเภทกำรลงทุน
2. กำกับดูแลกำรบริ หำรงำนด้ำนกำรลงทุน กำรทำนิติกรรมและกำรจัดทำรำยงำน
ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด
3. พิจำรณำอนุมตั ิกำรลงทุนตำมระเบียบของบริ ษทั ฯ
4. ปฏิบตั ิกำรตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนด
2.5 การสรรหาและการแต่ งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
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หลักเกณฑ์ในกำรสรรหำ
1. พิจำรณำจำกควำมรู ้ ควำมชำนำญ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ เพื่ อเข้ำมำบริ หำรและสำมำรถ
อุทิศเวลำในกำรทำงำนอย่ำงเต็มที่
2. พิจำรณำด้วยควำมโปร่ งใส และเป็ นธรรม
3. ดูลกั ษณะ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม
2.6 นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทน (Remuneration Policy)
1. คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูก้ ำหนดค่ำตอบแทนที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน สวัสดิกำรต่ำงๆ
รวมถึงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร กรรมกำรอิสระ และผูบ้ ริ หำร
2. คณะกรรมกำรเป็ นผูป้ ระเมิ นผล และพิ จำรณำค่ ำตอบแทน เงิ นเดื อน กำรขึ้ นเงิ นเดื อน สำหรั บ
คณะกรรมกำรของบริ ษทั รวมถึ งกรรมกำรผูจ้ ดั กำร โดยกำรจ่ำยผลตอบแทนจะสัมพันธ์กบั ผล
กำรปฏิบตั ิงำนตำมเป้ำหมำยที่ได้วำงไว้
หมำยเหตุ : บริ ษทั มีกำรได้มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อยและผูบ้ ริ หำรใหม่ในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564
3. การบริ หารความเสี่ ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริ หารสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ น
(Asset liability Management ALM)
3.1 การบริหารความเสี่ ยงขององค์ กร (Enterprise Risk Management : ERM)
กำรดำเนินกิจกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั เป็ นกำรกำหนดกลยุทธ์ กำรวำงแผน กำรจัดกำร กำรชี้นำ
และกำรควบคุมกิจกรรมต่ำงๆขององค์กรด้วยต้นทุนที่เหมำะสม เพื่อลดผลกระทบจำกกำรสู ญเสี ยเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์
ที่เกิ ดขึ้นโดยไม่ได้ต้ งั ใจ เป้ ำหมำยของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงไม่เพียงเพื่อสำมำรถจัดกำรกับควำมเสี่ ยงต่ำงๆออกจำก
กิ จกรรมของบริ ษทั ฯเท่ ำนั้น แต่ ยงั เป็ นกำรรับรองว่ำบริ ษทั ฯมี ควำมมุ่งมัน่ ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ เพื่อเพิ่มโอกำสและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจำกกควำมเสี่ ยง
บริ ษทั ฯมีควำมมุ่งมัน่ ที่จะเพิ่มประสิ ทธิ ภำพสถำนะทำงกำรเงินที่แข็งแกร่ งโดยกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพมำกกว่ำ
กำรมุ่งเพิ่มผลกำไรเพียงอย่ำงเดียว โดยอำศัยควำมมัง่ คงและควำมยัง่ ยืนที่ มีทำให้บริ ษทั ฯสำมำรถสร้ำงมูลค่ำระยะยำว
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ผ่ำนกำรบริ กำรจัดกำรควำมเสี่ ยงและกำรรับเอำควำมเสี่ ยงที่สำมำรถประเมินและควบคุมได้
บริ ษทั ฯได้ให้ควำมสำคัญกับกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเนื่ องจำกเป็ นพื้นฐำนที่สนับสนุ นกำรบริ หำรจัดกำรและ
เป็ นส่ วนสำคัญในกำรกำกับดูแลกิจกำร บริ ษทั ฯเชื่ อมัน่ ว่ำกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพภำยในองค์กรนั้น
เป็ นส่ วนสำคัญต่อกำรบรรลุ พันธกิจ และเป้ำหมำยทำงธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเป็ นหน้ำที่ของบุคคลำกรทุกคนในบริ ษทั ฯ ควำมเสี่ ยงต่ำงๆจะได้รับกำรจัดกำรให้อยู่
ในระดับควำมเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯยอมรับได้( Risk Appetite) และเป็ นไปตำมหลักกำรในกำรที่จะรับเอำควำมเสี่ ยงไว้เอง
ดังนั้นบุ คคลำกรทุ กคนในองค์กรทรำบถึ งข้อจำกัดในกำรบริ หำรควำมสี่ ยงว่ำ กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงไม่ได้เป็ นกำร
ประกันว่ำบริ ษทั ฯจะไม่มีควำมเสี่ ยงใดๆอีกเลย หำกแต่กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงนั้นจะเข้ำมำช่วยสนับสนุนในกำรตัดสิ นใจ
ภำยใต้ขอ้ จำกัดของข้อมูลที่ มีอยู่ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ ยง และบุคคลที่ เกี่ ยวข้องในกำรประเมินควำมเสี่ ยง เพื่อจัดทำ
ทะเบียนควำมเสี่ ยงของบริ ษทั ฯทั้งในระดับบริ ษทั และระดับหน่วยงำน เพื่อกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่มีประสิ ทธิ ภำพโดย
แบ่ งตำมควำมเสี่ ย งแต่ ละด้ำ นขององค์กรให้บ รรลุ ผ ลกำรด ำเนิ น งำนที่ เกิ ด จำกกำรมี ส่ วนร่ วมของหน่ วยงำนและ
บุคคลำกรในทุกระดับในบริ ษทั ฯ
แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ ยง
1. กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนประกันภัย (Insurance Risk) เป็ นควำมเสี่ ยงที่ เกิดจำกควำมผันผวนของควำมถี่
ควำมรุ นแรง และเวลำที่เกิดควำมเสี ยหำยที่เบี่ยงเบนจำกสมมติฐำนที่ใช้ในกำรกำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัย
กำรคำนวณเงินสำรอง และกำรพิจำรณำรับประกันภัย บริ ษทั ฯมีกระบวนกำรติดตำมและวิเครำะห์ผลกำร
รับประกันภัยของผลิตภัณฑ์ที่นำออกจำหน่ ำยในทุกๆ เดื อน เพื่อนำมำใช้ในกำรพิจำรณำปรับปรุ งหรื อ
ยกเลิกผลิตภัณฑ์ และมีกำรทบทวนควำมเพียงพอของอัตรำเบี้ ยประกันภัยและอัตรำกำไรของผลิตภัณฑ์
เพื่อให้แน่ใจว่ำสิ นค้ำมีควำมสอดคล้องกับระดับควำมเสี่ ยงที่ยอมรับของบริ ษทั ได้
2. กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk) เป็ นควำมเสี่ ยงที่ เกิดจำกกำรกำหนดนโยบำย แผนกล
ยุทธ์ แผนกำรดำเนินงำน และกำรนำไปปฏิบตั ิใช้อย่ำงไม่เหมำะสม หรื อไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย
เป้ ำหมำย กลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร ภำวะกำรณ์แข่งขันและสภำพแวดล้อม อันส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั
ซึ่ งบริ ษทั ได้แต่งตั้ง คณะอำนวยกำรบริ หำร( Executive Committee) เพื่อทำหน้ำที่ในกำรกำหนดกลยุทธ์
แผน 3 ปี ทิศทำงกำรขยำยงำน และแผนรองรับกำรขยำยงำนของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สำมำรถจัดกำรกับ
ควำมเสี่ ย งด้ำ นกลยุ ท ธ์ ไ ด้อ ย่ ำ งเหมำะสมและอยู่ ในระดับ ที่ ย อมรั บ ได้ ควำมเสี่ ย งด้ำ นประกัน ภัย
(Insurance Risk) หมำยถึง ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกควำมผันผวนของควำมถี่ ควำมรุ นแรง และเวลำที่เกิดควำม
เสี ยหำยที่เบี่ยงเบนจำกสมมติฐำนที่ใช้ในกำรกำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัย กำรคำนวณเงินสำรอง และกำร
พิจำรณำรับประกันภัย
3. กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) เป็ นควำมเสี่ ยงที่ เกิ ดจำกกำรที่ บริ ษทั ไม่สำมำรถ
ชำระหนี้ สินและภำระผูกพันเมื่อถึงกำหนด เนื่ องจำกไม่สำมำรถเปลี่ยนสิ นทรัพย์เป็ นเงินสดได้ หรื อไม่
สำมำรถจัดหำเงินทุนได้เพียงพอ หรื อไม่สำมำรถหำเงินมำชำระได้ บริ ษทั ฯได้มีกำรจัดทำงบประมำณ
เงินสดทั้งด้ำนสิ นทรัพย์และด้ำนหนี้สิน เพื่อให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั ฯมีเงินสดเพียงพอชำระหนี้
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4. กำรบริ หำร ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรปฏิบตั ิกำร (Operation Risk) เป็ นควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกควำมล้มเหลว ควำมไม่
เพียงพอ หรื อควำมไม่เหมำะสมของบุคลำกร กระบวนกำรปฏิบตั ิงำนภำยใน ระบบงำน หรื อเกิดจำกเหตุ
ปัจจัยภำยนอก จะรวมไปถึงควำมเสี่ ยงด้ำนชื่ อเสี ยงและควำมเสี่ ยงด้ำนกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ได้มีแนวทำงในกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง โดยกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลเหตุกำรณ์ควำมเสี ยหำย เพื่อประเมิน
ควำมเสี่ ย งจำกกำรด ำเนิ น งำนและในส่ ว นของระบบกำรบริ ห ำรควำมต่ อ เนื่ อ งทำงธุ ร กิ จ ( Business
Continuity Management ) เพื่อให้กำรดำเนิ นธุ รกิจและกำรพื้นฟูธุรกิ จจำกผลกระทบที่อำจเกิดขึ้ นมีควำม
สอดคล้องกัน และเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงในอนำคต
5. กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนตลำด (Market Risk) เป็ นควำมเสี่ ยงที่ เกิ ดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตลำด
ของสิ นทรัพย์ที่ลงทุน อัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ รำคำตรำสำรทุน และรำคำ
สิ นค้ำโภคภัณฑ์
- ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็ นควำมเสี่ ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ
ดอกเบี้ยอันส่ งผลให้มูลค่ำสิ นทรัพย์และหนี้สินเกิดกำรเปลี่ยนแปลงไม่สอดคล้องกัน บริ ษทั ฯจึงมี
แนวทำงในกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงเพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย ด้วยกำร
บริ หำรสิ นทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management )ให้อ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ
ดอกเบี้ยในระดับที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งมีกำรพิจำรณำกำรลงทุนให้สอดคล้องกับประเภทที่หน่วยงำน
กำกับดูแลเป็ นผูก้ ำหนด
6. กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ต (Credit Risk) เป็ นควำมเสี่ ยงที่ เกิ ดจำกคู่ สัญญำไม่สำมำรถปฏิ บตั ิ ตำม
ภำระที่ ตกลงไว้กบั บริ ษทั รวมถึงโอกำสที่ คู่สัญญำจะถูกปรับลดอันดับควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต บริ ษทั ฯมี
แนวทำงในกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง โดยกำหนดอันดับควำมน่ำเชื่ อถือของคู่คำ้ รวมทั้งกำรลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่มีอนั ดับควำมน่ำเชื่อถือและประเภทที่หน่วยงำนกำกับดูแลเป็ นผูก้ ำหนด
7. กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนชื่ อเสี ยง (Reputation Risk) เป็ นควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกควำมเสี ยหำยต่อบริ ษทั จำก
กำรเสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยงหรื อจุดยืนเนื่ องจำกลูกค้ำ คู่คำ้ ผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อหน่ วยงำนกำกับดูแล ที่ มีมุมมอง
ภำพลักษณ์ต่อบริ ษทั ในแง่ลบ ในกรณี ดงั กล่ำวอำจถือได้ว่ำเป็ นควำมเสี่ ยงในกำรดำเนิ นงำนโดยรวมของ
บริ ษทั มำกกว่ำที่จะเป็ นควำมเสี่ ยงแยกออกไป
8. กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology Risk) เป็ นควำมเสี่ ยงที่ เกิ ดที่
อำจจะเกิ ดขึ้ นจำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรดำเนิ นธุ รกิ จ ซึ่ งมี ผลกระทบต่ อระบบหรื อกำร
ปฏิบตั ิงำนของบริ ษทั รวมถึงควำมเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์(Cyber threat)
9. กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่ เกิ ด ขึ้ นใหม่ (Emerging Risk) เป็ นควำมเสี่ ยงที่ เห็ นว่ำมี นัยสำคัญที่ จะเกิ ดขึ้ นแต่
อำจจะยังไม่มีควำมเข้ำใจที่ครบถ้วน หรื อกำหนดให้ใช้ตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขในด้ำนกำรประกันภัย
กำรกำหนดรำคำ กำรตั้งสำรอง หรื อกำหนดเงินกองทุน
-ควำมเสี่ ยงภัย (Risk Exposure) เป็ นมูลค่ ำที่ วดั จำกควำมน่ ำจะเป็ นในกำรเกิ ดเหตุกำรณ์ กบั ผลกระทบ
จำกเหตุกำรณ์ควำมเสี่ ยงนั้น ซึ่ งกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ ยงภัยมักจะมีกำรจัดอันดับควำมเสี่ ยงตำมควำมน่ ำจะ
เป็ นของกำรเกิดควำมเสี ยหำย (likelihood) และมูลค่ำควำมเสี ยหำยที่อำจเกิดขึ้น (potential loss)
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10. กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงภำยในกลุ่มธุ รกิจ (Group Risk) เป็ นควำมเสี่ ยงที่ บริ ษทั อำจได้รับผลกระทบเชิ งลบ
จำกเหตุกำรณ์(ทั้งที่เป็ นทำงกำรเงินและที่ไม่ใช่ทำงกำรเงิน) จำกธุ รกิจในกลุ่มเดียวกัน นอกจำกนี้ ยงั รวมถึง
ควำมเสี่ ยงที่ เกิ ดจำกควำมมัน่ คงทำงกำรเงิ นของกลุ่มธุ รกิ จทั้งหมดหรื อบริ ษทั ภำยในกลุ่มธุ รกิ จซึ่ งได้รับ
ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ ของธุ รกิ จใดธุ รกิ จหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นทั้งเหตุกำรณ์ ที่เกิ ดขึ้ นภำยในกลุ่มธุ รกิ จเองหรื อ
เหตุกำรณ์ภำยนอกที่กระทบต่อกลุ่มธุรกิจ ควำมเสี่ ยงภำยในกลุ่มธุ รกิจอำจเกิดจำก ตัวอย่ำงเช่น กำรลุกลำม
ของวิกฤติ กำรเงิ น กำรกูย้ ืมเงิ นในกำรทำธุ รกิ จ กำรนับเป็ นเงิ นกองทุ นซ้ ำซ้อนกัน กำรกระจุ กตัว ควำม
ซับซ้อนของธุ รกิจ นอกจำกนี้ กิจกรรมต่ำงๆอำทิเช่น สิ นเชื่อ กำรโอนควำมเสี่ ยง สภำพคล่อง กำรจ้ำงงำน
ของบุคคลภำยนอก และข้อมูลนอกงบดุลอำจทำให้เกิดควำมเสี่ ยงภำยในกลุ่มธุรกิจเพิ่มขึ้น
11. กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนมหันตภัย (Catastrophe Risk) เป็ นควำมเสี่ ยงที่ เหตุกำรณ์ ที่เหตุกำรณ์ หนึ่ งหรื อ
เหตุกำรณ์ต่อเนื่ องที่มีขนำดใหญ่ โดยปกติเกิดขึ้นภำยในช่วงเวลำสั้นๆ (มักจะเป็ น 72 ชัว่ โมง) ที่ก่อให้เกิ ด
กำรจ่ำยค่ำสิ นไหมทดแทนจริ งเบี่ยงเบนไปจำกค่ำสิ นไหมที่ได้มีกำรคำดกำรณ์ไว้มำก
3.2 การบริหารสิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ น (Asset Liability Management : ALM)
กำรบริ หำรสิ นทรั พย์ของบริ ษทั ฯ โดยมีคณะกรรมกำรลงทุ นและหน่ วยงำนลงทุ นเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำร
ลงทุ น ซึ่ งกำรลงทุ น ส่ วนใหญ่ ลงทุ นในสิ นทรั พ ย์ที่มีส ภำพคล่องสู งและควำมเสี่ ยงต่ ำ เช่ น พัน ธบัต ร และเงิ นฝำก
ธนำคำร ส่ วนกำรบริ หำรหนี้ สิ นของบริ ษ ทั ฯ มี หน่ วยงำนคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรคำนวณ
หนี้ สินด้ำนกำรรับประภัย ซึ่ งกำรบริ หำรสิ นทรัพย์และหนี้ สินดังกล่ำวของบริ ษทั จะมีกำรตรวจสอบสภำพคล่องอย่ำง
สม่ำเสมอ
ข้อมูลเชิงปริ มำณมีรำยละเอียด ดังนี้
หน่ วย : ล้านบาท
รายการ

ปี 2563

ปี 2562

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

สินทรัพย์ลงทุน (Total Investment Assets)

1,284.69

1,284.91

1,479.39

1,521.14

สินทรัพย์สภาพคล่อง (Total Liquid Assets)

1,248.48

1,248.70

1,455.77

1,455.77

หนี้ สินรวม

1,062.53

1,066.33

1,201.34

1,271.93

หนี้ สินตามสัญญาประกันภัย

734.52

744.01

833.89

911.95

หมายเหตุ - รำคำบัญชี หมำยถึง สิ นทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
- รำคำประเมิน หมำยถึง สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำร
ประกอบธุ รกิ จประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี้ สินของบริ ษทั ประกันวินำศภัย เพื่อวัตถุประสงค์
หลักในกำรกำกับควำมมัน่ คงทำงกำรเงิ นของบริ ษทั ประกันภัย และเพื่อให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั มีควำมสำมำรถในกำรจ่ำย
ผลประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยได้อย่ำงครบถ้วนแก่ผเู ้ อำประกันภัย
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4. ความเสี่ ยงจากการรั บประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ ได้ และมีนัยสาคัญอันอาจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงินของ
บริ ษัท การบริ หารจัดการประกันภัยต่ อ ความเชื่ อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ ยงจากการรั บประกันภัย และการ
กระจุกตัวจากการรับประกันภัย
กำรบริ ห ำรจัด กำรควำมเสี่ ย งจำกกำรรั บ ประกัน ภัยของบริ ษ ทั ฯ โดยจัด ให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรรั บ
ประกันภัยประเภทต่ำงๆ และกลยุทธ์กำรบริ หำรกำรประกันภัยต่อเป็ นประจำทุ กปี กำหนดกระบวนกำรพิจำรณำรับ
ประกันภัยที่ ครอบคลุมควำมเสี่ ยงและกำหนดเงื่อนไขกำรรับประกันภัยที่ เหมำะสมและสอดคล้องกับควำมเสี่ ยงภัยที่
แท้จริ ง บริ ษทั ฯมีกระบวนกำรติดตำมและวิเครำะห์ผลกำรรับประกันภัยของผลิตภัณฑ์ที่นำออกจำหน่ำยในทุกๆ เดือน
เพื่อนำผลที่ ได้จำกกำรวิเครำะห์ มำใช้ในกำรพิจำรณำปรับปรุ งหรื อยกเลิกผลิตภัณฑ์ และมีกำรทบทวนควำมเพียงพอ
ของอัตรำเบี้ ยประกันภัยและอัตรำกำไรของผลิตภัณ ฑ์เพื่ อให้แน่ ใจว่ำสิ นค้ำมี ควำมสอดคล้องกับระดับควำมเสี่ ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริ ษทั
บริ ษทั ฯยังคงคำนึ งถึงกำรกระจุกตัวจำกกำรรับประกันภัยและกำรทำประกันภัยต่อ โดยจัดให้มีกลยุทธ์กำร
บริ หำรกำรประกันภัยต่อให้สอดคล้องกับควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้(Risk Appetite)และระดับควำมเสี่ ยงสุ งสุ ดที่ยอมรับได้
( Risk tolerance)ของบริ ษทั รวมทั้งกำหนดสัดส่ วนในกำรรับประกันภัยไว้เองสู งสุ ด( Maximum Retention)ต่ อควำม
ควำมเสี่ ยงภัยตำมแต่ละประเภทของกำรรับประกันภัย และกระจำยควำมเสี่ ยงในกำรรับประกันภัยจำกลูกค้ำ ในกลุ่ม
ต่ ำงๆโดยและโอนควำมเสี่ ยงไปยังบริ ษ ทั รั บประกันภัยต่ อโดยเน้นบริ ษ ทั รั บประกันภัยต่ อที่ มีค วำมแข็งแกร่ งทำง
กำรเงิ นเป็ นหลัก ตลอดจนจัดให้มีสัญ ญำประกันภัยต่อแบบควำมเสี ยหำยส่ วนเกิน (Excess of Loss) เป็ นเครื่ องมือใน
กำรป้องกันและควบคุมควำมเสี่ ยงภัยไม่ให้เกิดควำมผันผวนและกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษทั ฯ
ข้อมูลเชิงปริ มำณมีรำยละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
รายการ
สำรองประกันภัยส่ วนที่เรี ยกคืนจำกบริ ษทั ประกันภัยต่อ
เงินค้ำงรับจำกกำรประกันภัยต่อ
เงินวำงไว้จำกกำรประกันภัยต่อ

จานวน

443.52
161.70
0.91
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5. มูลค่ า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีส้ ิ นจากสั ญญาประกันภัย
สารองประกันภัยสาหรับสั ญญาประกันภัยระยะยาว
สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำระยะยำวเป็ นยอดสำรองสะสมตั้งแต่เริ่ มทำประกันถึงวันสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำนส ำหรั บ กรมธรรม์ที่ มีผ ลบังคับอยู่ ส ำรองดังกล่ ำวตั้งขึ้ น ส ำหรั บชดใช้ค่ ำสิ นไหมทดแทนตำมกรมธรรม์ที่
ประมำณว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต บริ ษทั ฯคำนวณสำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว โดยอ้ำงอิงตำมวิธี
สำรองประกันภัยแบบเบี้ ยประกันภัยรวม (Gross Premium Valuation: GPV) โดยข้อสมมติ สำคัญที่ ใช้ในกำรคำนวณ
ประกอบด้วย อัตรำมรณะ อัตรำค่ ำใช้จ่ำยเกี่ ยวกับกำรขำยและบริ หำรงำนซึ่ งเป็ นค่ำประมำณกำรที่ ดีที่สุดของภำระ
ผูกพันตำมสัญญำประกันภัย ณ ขณะนั้น (Best-estimate assumption) และอัตรำคิดลด
สารองเบีย้ ประกันภัย
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
บริ ษทั ฯ ตั้งเงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้ตำมกฎเกณฑ์ในประกำศกระทรวงพำณิ ชย์ เรื่ องกำร
จัดสรรเงินสำรองสำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ตกเป็ นรำยได้ของบริ ษทั ประกันวินำศภัยดังนี้
ประเภทกำรประกัน
- กำรประกันอัคคี ภยั , ภัยทะเลและขนส่ ง(ตัวเรื อ),
รถยนต์ และภัยเบ็ด เตล็ด (ยกเว้นอุบัติเหตุ กำร
เดินทำงที่มีควำมคุม้ ครองไม่เกิน 6 เดือน)
- กำรประกันภัยขนส่ งเฉพำะเที่ ยว กำรประกันภัย
อุบตั ิ เหตุ กำรเดิ นทำงที่ มีระยะเวลำคุ ม้ ครองไม่
เกิน 6 เดือน

วิธีกำรคำนวณเงินสำรอง
- วิธีเฉลี่ยรำยเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่ วนยี่สิบสี่ )
- ร้ อ ยละร้ อ ยของเบี้ ยประกัน ภัย รั บ ตั้ง แต่
วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่ มมีผลคุม้ ครอง
ตลอดระยะเวลำที่ บ ริ ษัท ยัง คงให้ ค วำม
คุม้ ครองแก่ ผูเ้ อำประกันภัย

สารองค่ าสิ นไหมทดแทนและค่ าสิ นไหมทดแทนค้ างจ่ าย
ค่ำสิ นไหมทดแทนค้ำงจ่ำยบันทึ กตำมจำนวนที่ จะจ่ำยจริ ง ส่ วนสำรองค่ำสิ นไหมทดแทนจะบันทึ กเมื่อได้รับ
กำรแจ้งคำเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยจำกผูเ้ อำประกันภัยตำมจำนวนที่ผูเ้ อำประกันภัยแจ้ง และโดยกำรประมำณกำรของฝ่ ำย
บริ หำร มูลค่ำประมำณกำรสิ นไหมทดแทนสู งสุ ดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
บริ ษ ทั ฯได้ต้ งั ส ำรองเพิ่ มเติ มส ำหรั บควำมเสี ยหำยที่ เกิ ดขึ้ นแล้วแต่ ยงั ไม่ได้มีกำรรำยงำนให้บริ ษ ฯั ทรำบ
(Incurred but not reported claim: IBNR) ซึ่ งคำนวณโดยวิธีกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย โดยคำนวณจำกประมำณ
กำรที่ ดีที่สุดของค่ำสิ นไหมทดแทนที่ คำดว่ำจะจ่ำยให้แก่ผูเ้ อำประกันภัยในอนำคตสำหรับควำมสู ญเสี ยที่ เกิดขึ้ นแล้ว
ก่อนหรื อ ณ วันที่ ในรอบระยะเวลำรำยงำน ทั้งจำกรำยกำรควำมสู ญเสี ยที่ บริ ษทั ฯ ได้รับรำยงำนแล้วและยังไม่ได้รับ
รำยงำน สุ ทธิ ดว้ ยค่ำสิ นไหมทดแทนที่ได้รับรู ้ไปแล้วในบัญชี
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ข้อมูลเชิงปริ มำณมีรำยละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
รายการ

ปี 2563

ปี 2562

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

8.43

8.96

22.19

23.64

268.23

220.06

379.89

403.89

457.86

514.99

431.81

484.42

หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย
-สำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว
(Long-term technical reserves)
- สำรองเบี้ยประกันภัยที่ยงั ไม่ถือเป็ นรำยได้
(Premium liabilities)
- สำรองค่ำสิ นไหมทดแทน
(Claim liabilities)

หมายเหตุ - รำคำบัญชี หมำยถึง มูลค่ำหนี้ สินจำกสัญญำประกันภัย ที่ ประเมินตำมมำตรฐำนกำรบัญชี มีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อให้นกั ลงทุนผูว้ ิเครำะห์ทำงกำรเงินเข้ำใจถึงมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ ของหนี้ สินจำกสัญญำประกันภัยที่ เป็ นที่
ยอมรับตำมหลักกำรทำงบัญชีในประเทศไทย ซึ่ งมูลค่ำดังกล่ำวจะต้องผ่ำนกำรรับรองจำกผูส้ อบบัญชีอนุญำตแล้ว
- รำคำประเมิน หมำยถึง มูลค่ำหนี้ สินจำกสัญญำประกันภัย ที่ ประเมินตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
และส่ งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี้ สินของบริ ษทั ประกันวินำศภัย เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักในกำรกำกับควำมมัน่ คงทำงกำรเงินของบริ ษทั ประกันภัยและเพื่อให้มน่ั ใจว่ำบริ ษทั ควำมสำมำรถใน
กำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยได้อย่ำงครบถ้วนแก่ผูเ้ อำประกันภัยซึ่ งจะต้องประเมินโดยนักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญำตจำกนำยทะเบียนตำมหลักกำรทำงคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่ได้รับกำรยอมรับ สมมติฐำนที่
ใช้ในกำรประเมิ น จะต้องสอดคล้อ งกับ ประสบกำรณ์ จริ งหรื อในกรณี ที่ บ ริ ษ ทั มี ข ้อมู ลไม่ เพี ย งพออำจอ้ำงอิ งจำก
ประสบกำรณ์ ของอุตสำหกรรมและปรับให้เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของพอร์ ตกำรรับประกันภัยของบริ ษทั นั้น
นอกจำกนี้ มูลค่ำสำรองประกันภัยดังกล่ำวจะต้องรวมถึงค่ำเผื่อควำมผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD)
ซึ่ งให้เป็ นไปตำมที่สำนักงำน คปภ. กำหนด
ข้ อสั งเกต ในบำงช่วงเวลำของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มูลค่ำหนี้สินจำกสัญญำประกันภัยอำจมีควำมแตกต่ำงระหว่ำง
รำคำบัญชีและรำคำประเมินของ อย่ำงมีนยั สำคัญ อันเนื่องมำกจำกวัตถุประสงค์และวิธีกำรที่แตกต่ำงกันในกำรประเมิน
ตำมที่กล่ำวไว้ขำ้ งต้น ทั้งนี้ผทู ้ ี่จะนำข้อมูลไปใช้ควรศึกษำและทำควำมเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์แนวทำงกำรประเมินรำคำ
หนี้สินจำกสัญญำประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถว้ นก่อนตัดสิ นใจ
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6. การลงทุนของบริษทั
นโยบำยกำรลงทุนของบริ ษทั ฯ คื อ กำรบริ หำรเงินของบริ ษทั โดยมุ่งเน้น และให้ควำมสำคัญในเรื่ องของ
ควำมสมดุ ลระหว่ำง “ ควำมปลอดภัย ของเงิ นต้น กับ ผลตอบแทนจำกกำรลงทุ น ” ภำยใต้ควำมเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้
เพื่อให้บริ ษทั มีผลประกอบกำรที่ดี มีฐำนะกำรเงินเข้มแข็ง โดยมีกระบวนกำรในกำรตัดสิ นใจลงทุนที่มีควำมรอบคอบ
มี ก ำรวิ เครำะห์ ค วำมเสี่ ย งต่ ำ ง ๆ ควบคู่ ไ ปกับ กำรพิ จำรณำผลตอบแทนจำกกำรลงทุ น ที่ คุ ้ม ค่ ำ เหมำะสม และมี
กระบวนกำรติดตำมประเมินสถำนกำรณ์กำรลงทุนของตลำดกำรลงทุนอย่ำงใกล้ชิด
นโยบำยกำรลงทุนของบริ ษทั ฯ เป็ นนโยบำยกำรลงทุนแบบผสม (Mixed Fund) หมำยถึง กำรลงทุนใน
เงินฝำกหรื อตรำสำรที่เทียบเท่ำเงินสด ตรำสำรแห่ งหนี้ ทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน ตรำสำรแห่ งทุน หน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมตรำสำรแห่งหนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำรแห่งทุน เป็ นต้น
กำรประเมิ นมู ลค่ ำสิ น ทรั พ ย์ลงทุ น บริ ษ ทั ฯปฏิ บัติ ต ำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ ม กำร
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่ อง กำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันวินำศภัย พ.ศ.2554
ข้อมูลเชิงปริ มำณมีรำยละเอียด ดังนี้
หน่ วย : ล้านบาท
ประเภท

มูล ค่ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สิ นทรัพย์ ล งทุน

ปี 2563

ปี 2562

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

เงินฝากสถาบันการเงินและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน

247.71

247.93

145.99

145.99

ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุ้นกู,้ ตัว๋ สัญญาใช้เงิน, ตัว๋ แลกเงิน,
หุ้นกูแ้ ปลงสภาพ และสลากออมทรัพย์)

1,002.95

1,002.95

1,185.46

1,185.46

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม)

33.86

33.86

21.92

63.67

หน่ วยลงทุน

0.00

0.00

125.94

125.94

เงินให้กยู้ มื ,เงินให้เช่ าซื้อรถ และให้เช่ าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง

0.17

0.17

0.08

0.08

ใบสาคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น หุ้นกู้ หน่ วยลงทุน

0.00

0.00

0.00

0.00

ตราสารอนุ พนั ธุ์

0.00

0.00

0.00

0.00

เงินลงทุนอื่น

0.00

0.00

0.00

0.00

1,284.69

1,284.91

1,479.39

1,521.14

รวมสิ นทรัพย์ ล งทุน

หมายเหตุ - รำคำบัญชี หมำยถึง สิ นทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
- รำคำประเมิน หมำยถึง สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ประเมิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำร
ประกอบธุ รกิ จประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี้ สินของบริ ษทั ประกันวินำศภัย เพื่อวัตถุประสงค์
หลักในกำรกำกับควำมมัน่ คงทำงกำรเงิ นของบริ ษทั ประกันภัยและเพื่ อให้มนั่ ใจว่ำบริ ษทั มี ควำมสำมำรถในกำรจ่ำย
ผลประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยได้อย่ำงครบถ้วนแก่ผเู ้ อำประกันภัย
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7. ผลการดาเนินงานของบริษทั ประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์ และอัตราส่ วนต่ างๆ ที่เกีย่ วข้ อง
เบี้ยประกันภัยรับรวมของบริ ษทั ฯ ปี 2563 เบี้ยประกันภัยรับทุกประเภท มีจำนวน 602.67 ล้ำนบำท ลดลง 122.50
ล้ำนบำท หรื อลดลงร้อยละ 16.89 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยมำจำกกำรลดลงในผลิตภัณฑ์ประเภทอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
เบี้ยประกันภัยรับที่ถือเป็ นรำยได้ (สุ ทธิ ) ปี 2563 จำนวน 349.56 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 98.77 ล้ำนบำท โดยมำจำกกำร
เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ และประกันอัคคีภยั ซึ่ งเป็ นผลิภณ
ั ฑ์รำยย่อยที่บริ ษทั รับเสี่ ยงภัยเองมำกกว่ำกำร
ประกันอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล
รำยได้จำกกำรลงทุน และรำยได้อื่น ปี 2563 จำนวน 90.73 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2562 จำนวน 49.92 ล้ำนบำท
หรื อลดลงร้อยละ 35.49 เนื่ องจำกกำรลดลงของค่ำนำยหน้ำต่อรับจำกเบี้ ยประกันภัยต่อจ่ำยของประกันอุบตั ิเหตุส่วน
บุคคล และอัตรำดอกเบี้ยจำกกำรลงทุนที่ลดลง
อัตรำค่ำสิ นไหมทดแทน ปี 2563 ร้อยละ 58.60 ลดลงจำกปี 2562 ร้อยละ 4.46 เนื่ องจำกกำรลดลงของผลิตภัณฑ์
ประเภทอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ผลกำรดำเนินงำน ปี 2563 บริ ษทั ฯ มีผลขำดทุนสุ ทธิ เป็ นจำนวนเงิน 30.25 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2562 เป็ นจำนวน
42.03 ล้ำนบำทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 356.79 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญจำกหุ น้ กู้ บริ ษทั กำรบินไทย
จำกัด (มหำชน) จำนวน 39.00 ล้ำนบำท
สำหรับข้อมูลเชิงปริ มำณมีรำยละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท

รายการ

2563

2562

เบี้ยประกันภัยรับรวม

602.67

725.17

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็ นรำยได้ (สุ ทธิ)

349.56

250.79

รำยได้จำกกำรลงทุน และรำยได้อื่น

90.73

140.65

กำไร (ขำดทุน) สุ ทธิ

(30.25)

11.78

2563

2562

อัตรำส่ วนค่ำสิ นไหมทดแทน ( Loss Ratio)

58.60

63.06

อัตรำส่ วนค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินธุ รกิจกันประกันภัย(Expense Ratio)

49.99

49.13

อัตรำส่ วนรวม ( Combined Ratio)

108.60

112.19

อัตรำส่ วนสภำพคล่อง (Liquidity ratio)

272.44

337.00

อัตรำส่ วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุ ้น ( Return on equity)

(2.82)

1.06

อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ าคัญ (ร้ อยละ)
อัตราส่ วน
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8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริ ษทั ฯได้นำหลักกำรบริ หำรเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ ยงมำใช้ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง มีกำรกำหนด
ระดับควำมเสี่ ยงที่ ยอมรับได้ (Risk Appetite) ด้ำนเงิ นกองทุ น เพื่ อใช้เป็ นแนวทำงในกำรรักษำระดับเงินกองทุ นของ
บริ ษทั ฯ ตลอดระยะเวลำที่ ประกอบกิ จกำร และได้มีกำรจัดทำกำรทดสอบภำวะวิกฤต (Stress Testing) เพื่อวิเครำะห์
เหตุกำรณ์ และกรณี ต่ำงๆ ซึ่ งอำจส่ งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและเงินกองทุนของบริ ษทั ฯ
กำรดำรงเงินกองทุนตำมควำมสี่ ยง ( Risk Based Capital) บริ ษทั ฯต้องกำรที่จะรักษำอัตรำส่ วนควำม
เพียงพอของดำรงเงินกองทุนที่มีค่ำมำกกว่ำขั้นต่ำที่สำนักงำน คปภ. กำหนด

หน่วย : ล้ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562

สิ นทรัพย์รวม

2,134.58

2,427.04

หนี้สินรวม

1,066.33

1,271.93

- หนี้สินจำกสัญญำประกันภัย

744.02

911.95

- หนี้สินอื่น

322.31

359.98

ส่ วนของเจ้ำของ

1,068.25

1,155.11

อัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้ำของ
ต่อ เงินกองทุนที่ตอ้ งดำรงตำมกฎหมำย (ร้อยละ)

765.94

1,049.84

อัตรำส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ เงินกองทุนที่ตอ้ ง
ดำรงตำมกฎหมำย (ร้อยละ)

765.94

1,049.84

อัตรำส่ วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)

765.94

1,049.84

เงินกองทุนที่สำมำรถนำมำใช้ได้ท้ งั หมด

1,062.08

1,149.49

เงินกองทุนที่ตอ้ งดำรงตำมกฎหมำย

138.66

109.49

รายการ

หมายเหตุ – ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรกำหนดประเภทและ
ชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรคำนวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันวินำศภัย
กำหนดให้นำยทะเบียนอำจกำหนดมำตรกำรที่จำเป็ นในกำรกำกับดูแลบริ ษทั ที่มีอตั รำส่ วนควำมเพียงพอของเงินกอง
ทุนต่ำกว่ำอัตรำส่ วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนที่ใช้ในกำรกำกับ (supervisory CAR) ที่กำหนดไว้ในประกำศฯ ได้
- รำยกำรข้ำงต้นคำนวณโดยใช้มูลค่ำตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันวินำศภัย และประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
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และส่ งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีกำร
และเงื่อนไขในกำรคำนวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันวินำศภัย
9. งบกำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินสำหรับรอบปี ปฏิทินที่ล่วงมำที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ควำมเห็นแล้ว
สามารถดูรายละเอียดงบการเงินได้ที่
https://www.thaipaiboon.com/filemanager/files/งบการเงิน%2031_12_63.pdf

